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RESUMO 

 
 
GUIMARÃES, Conceição de Maria Lima Rosa. Práticas com Computador e 
Internet na Educação de Jovens e Adultos. Rio de Janeiro, 2011. Monografia 
(Especialização em Mídias na Educação) – Núcleo de Tecnologia Educacional para a 
Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.  
 
 

 
 
Esta pesquisa busca entender como se desenvolvem as práticas pedagógicas 

com computadores e internet nas turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
em escolas estaduais noturnas do município de Niterói – RJ. Primeiramente são 
apresentadas as concepções que passaram a orientar essa modalidade de ensino a 
partir da década de 90 no escopo das mudanças provocadas pela inserção das 
Tecnologias da Informação e Comunicação na sociedade, e, neste contexto, as 
políticas públicas instituídas para a informatização da educação. Aspectos legais e 
organizacionais da EJA; pressupostos dos autores Freire, Silveira, Valente, Knowles, 
Lévy e Sancho; e os padrões de competência TIC para professores estabelecidos 
pela Unesco são utilizados como referencial teórico que subsidia a interpretação de 
dados - obtidos a partir de entrevistas semi estruturadas realizadas com professores 
da rede estadual - e as conclusões sobre as práticas pedagógicas com 
computadores e Internet na EJA. Os resultados demonstram que os professores são 
movidos pelo desejo de inovação e desenvolvem práticas de ensino, mas veem a 
necessidade de maior interação entre os pares e de novas aprendizagens 
tecnológicas voltadas para maior dinamismo nas atividades educativas. 
 
Palavras-chave: COMPUTADORES, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, EJA, ESCOLAS 
PÚBLICAS. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
 
GUIMARÃES, Conceição de Maria Lima Rosa. Practices with computer and 
Internet in Education for Young People and Adults. Rio de Janeiro, 2011. 
Monografia (Especialização em Mídias na Educação) – Núcleo de Tecnologia 
Educacional para a Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2011.  
 
 
 

 
This research seeks to understand how to develop teaching practices with 

computers and Internet in the classes of Youth and Adults (EJA) in nocturnal state 
schools of Niterói - RJ. First we present the concepts that now guide this type of 
education from the 90's in the scope of changes caused by insertion of Information 
Technologies and Communication in society, and in this context, public policies 
established for the computerization of education. Legal and organizational aspects of 
the EJA; assumptions of the authors Freire, Silva, Valente, Knowles, Lévy and 
Sancho, and ICT competency standards for teachers established by UNESCO are 
used as a theoretical framework that underpins the interpretation of data - obtained 
from semi-structured interviews conducted with teachers from the state - and findings 
on practice with computers and Internet in EJA. The results demonstrate that 
teachers are driven by the desire for innovation and they develop teaching practices, 
but they see the need for greater interaction among peers and learning new 
technology aimed at greater dynamism in the educational activities. 

 
Keywords: COMPUTERS, PEDAGOGICAL PRACTICES, YOUTH AND ADULTS, 
PUBLIC SCHOOLS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As preocupações com a Educação de Adultos - EA constituíram-se em um 

plano de metas estabelecido na Agenda do Futuro da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) a partir da Conferência 

Internacional sobre Educação de Adultos – Confintea V, que estabeleceu a 

Declaração de Hamburgo em 1997, sendo o Brasil signatário deste documento. Uma 

nova visão da EA tem articulado desde então o desenvolvimento de políticas 

públicas específicas para esta modalidade tendo como diretriz principal a 

“aprendizagem por toda a vida”.  

A procura crescente de jovens aos cursos noturnos nas décadas anteriores à 

conferência, em busca de escolarização tardia fez com que se visse a necessidade 

de mudança do termo para caracterizar como modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), e, por conseguinte, estabelecer diretrizes que os abrangessem.  

O termo EJA comumente é associado ao ensino supletivo, cujo período letivo 

ocorre em um semestre, e ao horário noturno; concepção advinda da orientação que 

vigorava durante a década de 70 e 80. No Estado do Rio a modalidade é designada 

como Jovens e Adultos (JA) (período letivo semestral) e é oferecida tanto no período 

noturno quanto diurno. Há escolas com classes noturnas de Ensino Médio na oferta 

regular (período letivo anual) e JA (período letivo semestral). Esta organização 

administrativa está relacionada à concepção de suplência e embora na Declaração 

de Hamburgo o termo EJA esteja relacionado a público, esta designação na 

organização escolar baseia-se em parâmetros dispostos na legislação1.  

Na declaração2 elaborada para a VI Conferência Internacional de Educação 

de Adultos (Confintea VI), realizada em Belém, ano de 2009, recomenda-se a 

integração da EJA3 nos sistemas públicos, destacando-se a necessidade de 

modificação e flexibilização da sua estrutura, com o intuito de promover a 

adequação das normas existentes às metas estabelecidas ainda na Declaração de 

Hamburgo (1997, p.13) como “a melhoria das condições e qualidade da educação 

de adultos; a garantia da alfabetização básica: a promoção e o fortalecimento das 

mulheres através da educação de jovens e adultos”, entre outros. Esta 

                                                
1 Resolução CNE-CEB 3/2010, Art. 4º, § II e III. 
2  In: Educação e Aprendizagem para Todos: Olhares dos 5 Continentes, Parte I, p. 11-35. 
3 Designada como EPJA no documento por considerar grupos Populares. 
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recomendação sinaliza um dos elementos conjunturais – a estrutura da educação 

pública - que influencia, entre outros fatores – as práticas desenvolvidas na 

Educação de Jovens e Adultos e que precisa ser considerado quando da análise 

daquelas.  A modificação aí referida constitui-se principalmente da atribuição do 

Estado em assegurar a educação para todos, de qualidade e por toda a vida.   

No mesmo documento, diz-se, sobre a utilização das tecnologias na EJA que: 
 

Falta aproveitar melhor, com maior sensibilidade e com espírito 
comunitário, as novas tecnologias para fins educativos, e aprender lições 
práticas provenientes das experiências dos países que têm desenvolvido 
iniciativas pioneiras neste terreno. Também é preciso avançar, em termos 
de monitoramento e avaliação, especialmente na avaliação das 
aprendizagens, assim como divulgar mais e aproveitar melhor os 
resultados de pesquisa já existentes, tanto para alimentar a política como 
para melhorar a prática. (Unesco, 2009, p. 13)  

 

Neste trabalho adotar-se-á o termo EJA para caracterizar o público ao qual se 

destina: jovens e trabalhadores adultos, considerando, apesar da divisão 

administrativa no estado do Rio, tanto a modalidade supletiva (JA) quanto a regular.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

O interesse pelo tema abordado partiu de minha observação profissional, ao 

longo dos anos de 2003 a 2009, durante o desenvolvimento de atividades 

pedagógicas com computador e Internet nas turmas da EJA no Colégio Estadual 

Manuel de Abreu (Rua Lopes Trovão, 287 A - Icaraí, Niterói) RJ, quando constatei a 

falta de parâmetros específicos para a utilização daquelas tecnologias frente às 

necessidades e demandas deste público.  

Na sala de informática, entendida enquanto “sala de aula” há situações e 

contextos diversos que exigem escolhas a todo o momento, e o professor que ali 

conduz o processo pedagógico precisa decidir, entre diversos fatores (seus valores, 

sua formação, o tipo de escola onde trabalha e a quem serve a educação que 

pratica) as mídias que utilizará no processo educacional em busca de soluções 

próprias para o contexto em que atua.  

As preocupações com a adequação das práticas na EJA não se resumem a 

minha esfera pessoal de trabalho. Elas se estabelecem dentro de um conjunto de 

políticas públicas referendadas por organismos internacionais que têm reunido 

esforços no sentido de estruturação, ampliação e fortalecimento das organizações 
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educativas que atendem esta modalidade, em que apresento como exemplo as 

Confintea acima citadas, realizadas sob a tutela da Unesco. 

 Quanto à utilização de tecnologias nos processos educacionais, o Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) vem promovendo a implantação de 

computadores e acesso à Internet nas escolas públicas desde o final dos anos 90. 

Desde então esteve em curso, em parceria com as unidades federativas, a 

capacitação de professores para a utilização destas tecnologias.  

No Estado do Rio há 1194 laboratórios de informática, e 968 escolas com 

acesso à Internet. A frente dos laboratórios de informática destas escolas há 466 

professores Orientadores Tecnológicos (OT), cuja função, de caráter pedagógico, 

visa estimular, orientar e dinamizar o uso das tecnologias na comunidade escolar4. 

Em Niterói, segundo informação do Departamento de Tecnologias Educacionais 

(DTE) RJ3, quatro escolas de EJA foram atendidas por OT no período noturno ao 

longo do ano de 2010. 

No âmbito das políticas que prevêem a utilização das tecnologias, o Ministério 

da Educação (MEC) disponibiliza uma série de mídias - recursos educacionais - no 

Portal do Professor5, e, no Estado do Rio, há iniciativa similar com o site Conexão 

Professor6. Os arquivos de mídia podem ser baixados gratuitamente em ambos.  

As políticas se completam, na esfera federal e estadual, com a venda de 

computadores a preços acessíveis e linhas de crédito para professores7 ou 

distribuição gratuita de notebooks8. 

O Estado e a Unidade Federativa estariam cumprindo seu papel ao oferecer 

equipamentos, rede lógica, recursos educacionais midiáticos e treinamento aos 

profissionais competentes para promover o uso pedagógico dos computadores e 

Internet na rede pública da educação básica.  A resposta quantitativa a este 

investimento pode ser verificada através dos órgãos gestores, em escala federal e 

estadual, e a qualitativa estaria - a princípio, relacionada aos resultados finais dos 

alunos, aferidos através das provas dos sistemas gerais de avaliação9. Mas as 

                                                
4 Dados publicados em julho de 2010 no site do Sistema de Administração e Publicação de Informações: 
http://www.cted.educacao.rj.gov.br/. 
5 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html  
6 http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br  
7 Anuário A Rede de Inclusão Digital. 2009, p. 46 e 47. http://www.arede.inf.br/site-
teste/images/M_images/anuariofederais.pdf . 
8 Política desenvolvida a partir de 2008, em duas etapas principais. Conforme anunciado em 
http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br/temas-especiais-12a.asp  
9 Prova Brasil, ENEM e avaliações estaduais. 
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características relacionadas aos processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos 

com computadores e Internet na EJA necessitariam ser mais bem explicitados e 

divulgados, no sentido de estabelecer uma rede de experiências e troca dos saberes 

tecidos nas práticas. Para atender a esta modalidade, a própria legislação 

recomenda que seja necessário: capacitação, metodologias e materiais didáticos 

específicos10, inclusive aqueles utilizados nos processos educativos mediados pelo 

computador e Internet.  Pesquisas com este tema atenderiam à proposta da 

Confintea VI no que diz respeito à divulgação, alimentação de políticas e melhoria 

das práticas. 

Computadores e Internet congregam diversas mídias11: softwares 

processadores de texto, de apresentações de slides, de edição de imagens, sons e 

vídeos, recursos online como jogos, simuladores, redes sociais, emails, etc.; e este 

universo é amplo e mutável. A opção por uma ou outras é fruto de uma decisão que 

envolve alguns fatores: preferências pessoais, conhecimento técnico, orientação 

pedagógica, ideológica e contexto.  Entre o ideal e o possível, como se faz 

efetivamente a educação mediada pelo computador e pela Internet nas escolas 

públicas estaduais do Rio de Janeiro? 

Mais precisamente, esta é a questão que aqui se apresenta: como estão 

sendo desenvolvidas as práticas com computador e Internet na Educação de Jovens 

e Adultos em escolas estaduais do Rio de Janeiro? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Geral  
 

  Este trabalho tem como foco analisar como estão sendo desenvolvidas as 

práticas com computadores e Internet com o público de Jovens e Adultos do turno 

da noite em escolas da rede estadual da educação básica do Estado do Rio.  

 

1.2.2 Específico  

                                                
10 Dispostas neste trabalho em 2.1 - Aspectos Legais. 
11 Mídias, entendidas aqui como meios ou veículos (ferramentas e objetos) pelo quais se media a comunicação. 
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Identificar os procedimentos dos professores relativos à orientação, 

planejamento, desenvolvimento e avaliação de resultados das práticas com 

computador e Internet. 

 

Esta pesquisa se orientou pelo princípio de que as práticas em curso são fruto 

da decisão do professor – subsidiada por parâmetros técnicos e influenciada por 

elementos subjetivos e conjunturais – tendo sido realizada em quatro escolas da 

rede estadual do município de Niterói: Colégio Estadual Manuel de Abreu, Colégio 

Estadual Baltazar Bernardino, Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto e Colégio 

Estadual Guilherme Briggs.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

O referencial teórico está divido em três conjuntos temáticos. 

A primeira parte consta dos aspectos legais expressos na Lei Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB, no Parecer CNE/CEB 11/2000 que tece 

considerações de caráter ideológico, epistemológico e organizacional sobre a 

Educação de Jovens e Adultos, e na Resolução que institui as diretrizes 

operacionais para esta modalidade. 

     A segunda parte consta das ideias e conceitos de autores sobre as práticas 

com esta modalidade; de questões referentes à Alfabetização Tecnológica; à 

Aprendizagem Continuada e ao contexto dos profissionais e público da EJA. O 

referencial predispõe sobre as práticas relacionando-as às finalidades e objetivos da 

educação para jovens e adultos, a pressupostos para uma alfabetização tecnológica, 

e apresenta especificidades do contexto em que elas se situam – que orientariam, 

definiriam ou delimitariam estas práticas. 

A terceira parte versa sobre os usos da tecnologia na educação procurando 

relacioná-las às práticas necessárias à EJA; as diferentes perspectivas de 

aprendizagem que estes usos envolvem; as potencialidades cognitivas dos 

hipertextos midiáticos e necessidades operativas para seu desenvolvimento; as 

metodologias mais adequadas para o uso das tecnologias e as estratégias de 

desenvolvimento do raciocínio complexo que as mesmas requerem e os níveis de 

interação e apropriação desenvolvidos pelos professores na utilização pedagógica 

das tecnologias. Ao final deste referencial, propõe-se uma discussão que busca 

elementos comuns entre os pressupostos apresentados pelos autores aqui citados. 

 

2.1 ASPECTOS LEGAIS  

 

A Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96, dispõe, em 

dois artigos sobre a EJA que a mesma  “será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” 

(Art. 37), explicitando em dois incisos a gratuidade de cursos e exames e o papel do 

poder público em estimular e acesso e permanência mediante ações integradas e 

complementares, sem no entanto especificá-las. O Art. 38 versa sobre as idades 

mínimas para ingresso em cursos supletivos. 



 16

Estes artigos foram explicitados em Parecer e Resoluções de publicação 

posteriores a LDB.  

O Parecer CNE/CEB nº 11/2000 se ocupa das diretrizes da EJA enquanto 

modalidade da Educação Básica, considerando que a mesma tem especificidade 

própria, e que, portanto, deva ter tratamento subsequente. Versa sobre fundamentos 

e ações, bases legais – históricas e atuais – cursos e exames supletivos, cursos à 

distância e no exterior, tece considerações sobre iniciativas públicas e privadas e 

sobre a necessidade da formação docente para a EJA, apresenta indicadores 

estatísticos do período (até 2000), as diretrizes curriculares nacionais e argumentos 

sobre o direito à educação. 

Entre as funções da EJA, está descrito neste Parecer: 
 

 A função reparadora da EJA, no limite, significa não só a entrada no 
circuito dos direitos civis pela restauração de um direito negado: o direito a 
uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela 
igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. Desta negação, 
evidente na história brasileira, resulta uma perda: o acesso a um bem real, 
social e simbolicamente importante. (CNE/CEB 11/2000, p. 7) 

 
Complementando esta explicitação da função reparadora da EJA, este 

parecer vai além, sugerindo que haja metodologia específica para o trabalho com 

este público: 

  
A função reparadora deve ser vista, ao mesmo tempo, como uma 
oportunidade concreta de presença de jovens e adultos na escola e uma 
alternativa viável em função das especificidades sócio-culturais destes 
segmentos para os quais se espera uma efetiva atuação das políticas 
sociais. É por isso que a EJA necessita ser pensada como um modelo 
pedagógico próprio a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer 
necessidades de aprendizagem de jovens e adultos. (CNE/CEB 11/2000, p. 
9) 

 
No texto do Parecer há referência a uma segunda função da EJA, a função 

equalizadora, sobre a qual está disposto:   
 

A equidade é a forma pela qual se distribuem os bens sociais de modo a 
garantir uma redistribuição e alocação em vista de mais igualdade, 
consideradas as situações específicas. Segundo Aristóteles, a equidade é 
a retificação da lei onde esta se revela insuficiente pelo seu caráter 
universal. (Ética a Nicômaco, V, 14, 1.137 b, 26). Neste sentido, os 
desfavorecidos frente ao acesso e permanência na escola devem receber 
proporcionalmente maiores oportunidades que os outros. (CNE/CEB 
11/2000, p 10) 
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Ao apresentar a função qualificadora da EJA, relacionando-a a capacidade do 

ser humano em aprender por toda a vida, no âmbito da escola e fora dela, o Parecer 

preconiza a necessidade da constituição de produtos didáticos específicos para EJA, 

inclusive para os meios eletrônicos, entre os quais o computador: 
 

A função qualificadora é também um apelo para as instituições de ensino e 
pesquisa no sentido da produção adequada de material didático que seja 
permanente enquanto processo, mutável na variabilidade de conteúdos e 
contemporânea no uso de e no acesso a meios eletrônicos da 
comunicação. (CNE/CEB 11/2000, p 12) 

 
 
Considerando o que estabelece o inciso segundo do Art. da Lei Diretrizes e 

Bases da Educação para viabilizar acesso e garantir a permanência dos alunos 

trabalhadores na escola, caberia às instituições formadoras “propiciar 

profissionalização e qualificação docente considerando os perfis dos destinatários da 

EJA” (Ibid, p 28).  

As questões expostas no Parecer CNE/CEB 11/2000 confirmam a 

necessidade de produção de materiais didáticos e conteúdos, do acesso aos 

recursos midiáticos e da formação específica de docentes para a EJA. 

A Resolução CNE/CEB 3/2010 reorienta a organização da EJA no Brasil 

instituindo Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos para alguns 

aspectos, descritos nos artigos a seguir: 

Quanto aos períodos letivos dos cursos presenciais, a determinação da lei é 

expressa no quarto artigo em carga horária mínima: a critério dos estabelecimentos 

de ensino para os anos iniciais da EJA, 1600 horas nos anos finais do ensino 

fundamental e 1200 horas para o ensino médio. 

As idades mínimas para ingresso nos cursos do ensino fundamental e médio 

são determinadas no quinto e sexto artigo: 15 anos completos para o primeiro e 18 

anos completos para o segundo, esclarecendo que: 
 

Parágrafo único. O direito dos menores emancipados para os atos da vida 
civil não se aplica para o da prestação de exames supletivos.  (CNE/CEB 
3/2010, p. 66) 

 
 
No texto desta Resolução, o Art. 9 regula a promoção de cursos para EJA na 

forma de Educação à Distância (EAD), considerando os ambientes virtuais de 

aprendizagem. Além das questões referentes a período letivo e idade de ingresso, 

exames de avaliação equivalentes aos cursos presenciais, as determinações da 
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legislação apontam em seu parágrafo IX a necessidade de “infra-estrutura 

tecnológica como polo de apoio às atividades pedagógicas” (CNE/CEB 3/2010, p. 

66), o que parece incluir ambientes presenciais de apoio a EAD dirigida a EJA. Estas 

são as referências mais evidentes, nesta Resolução, quanto ao uso pedagógico das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) com este público. 

 

2.2 EJA: ATORES, PRINCÍPIOS E CONTEXTOS 

 

O educador Paulo Freire (1996, p. 21) aponta os saberes necessários à 

prática educativa, explicitando o que é e o que exige o ato de ensinar. Parte da 

afirmação de que “não há docência sem discência” destacando a centralidade da 

aprendizagem no aluno e a necessidade do professor respeitar sua cultura, seu falar 

e seus modos de fazer, partindo dos mesmos para a construção do conhecimento 

científico. O autor aponta a postura ética e democrática necessária ao professor no 

exercício de sua função, vinculando-a a uma posição ideológica de cunho libertador.  

O educador americano Malcolm Knowles, no início da década de 70, 

apresentou o termo Andragogia como a arte e a ciência destinada a auxiliar os 

adultos a aprender e a compreender o processo de aprendizagem dos adultos, 

apontando os princípios que deveriam nortear a educação de adultos e, focalizando 

o modo de aprender deste público, contribuiu para indicar possíveis estratégias de 

ensino. Os princípios andragógicos estabelecidos por Knowles (2009) apontam que 

o aprendiz adulto traria experiências que seriam o ponto de partida para incremento 

de aprendizagens, e possuindo autodirecionamento, orientariam seus estudos para 

a resolução de problemas e para o desenvolvimento dos seus papéis sociais. Estes 

princípios se aplicariam tanto à orientação de programas da educação básica de 

adultos quanto aos de desenvolvimento gerencial, mas seria preciso considerar, 

segundo Knowles (2009, p.174): “Na medida em que a Andragogia é o modelo 

correto de aprendizagem de adultos, em uma dada situação, a estrutura 

andragógica na prática deve aperfeiçoar sua aplicação”.  

Os princípios do educador americano não se contrapõem a outros 

desenvolvidos por Freire (1996) sobre aprendizes adultos na educação popular, 

quando este afirma que há necessidade de respeitar e organizar as aprendizagens a 

partir dos saberes (experiências, em Knowles) dos próprios aprendizes, que os 

mesmos são sujeitos da aprendizagem (conceito próximo ao de autodirecionamento, 
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utilizado por Knowles) e que a educação se faz para a transformação da realidade, 

(onde se situaria, de forma pragmática, a resolução de problemas e o papel social 

do aprendiz, de acordo com o autor americano).  

Considerando esta concordância, e verificando-se a aplicabilidade destes 

princípios, encontra-se aquilo que particularizaria a proposta de Freire: 
 

Esse educador brasileiro via os objetivos e propósitos da educação de 
adultos como uma transformação social e afirmava que a educação é um 
processo criador de consciência. Desse ponto de vista, o objetivo da 
educação é auxiliar os participantes a colocar o conhecimento em prática e 
o resultado da educação é a transformação social. (KNOWLES, 2009, 
p.162) 

 
A visão de Freire sobre o caráter transformador da educação passa, 

necessariamente, por uma visão particular do ser humano, incluindo aí o docente: 
 

É esta percepção do homem e da mulher como seres “programados, mas 
para aprender” e, portando, para ensinar, conhecer, para intervir, que me 
faz entender a prática educativa como um exercício constante em favor da 
produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e 
educandos. (FREIRE,1996, p. 145) 

 
Nesta fala destaca-se o professor como sujeito de sua ação docente porque 

também aprendiz. Seria ele, portanto, capaz de refletir sobre a própria prática, 

adequando-a aos grupos com os quais trabalha enquanto utilizaria os recursos que 

lhe seriam cabíveis. 

Quanto à caracterização do público da EJA, diz-se no Caderno editado pelo 

MEC (2006, v. 1, p. 12), quanto às suas raízes culturais: “Nos centros urbanos, um 

traço presente das classes de educação de jovens e adultos é o da diversidade de 

origens.”  

E quanto às marcas da exclusão que carregam: 
 

Os homens, mulheres, jovens, adultos ou idosos que buscam a escola 
pertencem todos a uma mesma classe social: são pessoas com baixo 
poder aquisitivo, que consomem, de modo geral, apenas o básico à sua 
sobrevivência: aluguel, água, luz, alimentação, remédios para os filhos 
(quando os têm). (MEC, 2006, v.1 p. 15) 

 
 
E em nível subjetivo, os aspectos da auto-estima: 

 
 

Uma característica frequente do(a) aluno(a) é a sua baixa auto-estima, 
muitas vezes reforçada pelas situações de fracasso escolar (...) Com um 
desempenho pedagógico anterior comprometido, esse aluno volta à sala de 
aula revelando uma auto-imagem fragilizada, expressando sentimentos de 
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insegurança e de desvalorização pessoal frente aos novos desafios que se 
impõem. (2006, v. 1, p.16) 

 
 
Portanto, a EJA, no que diz respeito às tecnologias educacionais e 

notadamente ao computador e à Internet, precisa ser considerada a partir da 

perspectiva da inclusão. Neste sentido, Silveira (2001) aponta caminhos que passam 

pelos conceitos de liberdade, independência tecnológica, democratização da 

sociedade e alfabetização tecnológica (função educativa).  O autor destaca que esta 

alfabetização conduz os indivíduos ao exercício pleno da cidadania dentro de uma 

sociedade informatizada, sendo, portanto, necessária no contexto atual.  

Para analisar as práticas com a EJA faz-se necessário considerar esta 

questão, observando que o processo de alfabetização tecnológica é mais complexo 

do que simplesmente “ensinar informática”, e segundo Silveira (2001), a política para 

esta alfabetização deve contemplar elementos como: processo personalizado, 

navegação para obtenção de conhecimento, direito à orientação presencial, 

cooperação, interação com hipertextos – por uma inteligência coletiva, disseminação 

dos saberes da comunidade, desenvolvimento de múltiplas competências, 

conhecimento básico da informática para um processo de auto-aprendizagem. 

Considerando a questão da alfabetização tecnológica, é preciso analisar as 

práticas inseridas em um processo de ensino-aprendizagem nos quais adultos e 

jovens na escola pública estariam em diferentes estágios desta alfabetização, tanto 

em função do apartamento digital dos primeiros quanto da curiosidade dos outros 

(esta afirmação baseia-se na realidade por mim vivenciada em ambiente de EJA e 

não foi verificada estatisticamente ou em outras fontes), mesmo que para ambos os 

grupos se apresente a diretriz de aprendizagem continuada. 

 Valente explora este conceito citando caso de aprendizagem na terceira 

idade. Aponta como elementos positivos no referido caso, a predisposição, a 

significação e o prazer, intrínsecos aos processos desenvolvidos pelos idosos, 

estabelecendo-os no mesmo nível daqueles observados na educação infantil. 

Evidenciando as diferenças quanto aos processos de ensino produzidos na Escola 

Básica, que não trabalhariam com estes elementos, o autor aponta a necessidade 

de reestruturá-la, tanto na formação dos profissionais que aí atuam como também 

no ambiente em que se situa. Valente (2008, p.44) conclui seu texto afirmando que: 

“A ironia é que a instituição que mais pode contribuir para se beneficiar da 
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aprendizagem continuada ao longo da vida é a que menos tem se mobilizado para 

tal.”  

Esta constatação do autor, quando fala da instituição, reafirma minha 

perspectiva de que a prática individual não deve ser analisada de forma isolada, e 

que, se decidida pelo professor, é, também condicionada por uma estrutura mais 

ampla.  

Sancho apresenta parte das conclusões do II Congresso Europeu sobre 

Tecnologias da Informação em Educação e Cidadania (Barcelona, 2002), que 

parece explicar a constatação do autor brasileiro e concordar com a perspectiva aqui 

lançada, ampliando a questão: 
 

As comunidades educativas parecem mais preparadas para a suposta 
mudança que a incorporação das TIC provocará do que suas condições de 
trabalho, a legislação vigente e o orçamento lhes permitem. Neste sentido, 
é necessário impulsionar ou reconhecer iniciativas de cima a baixo 
mediante estruturas que as favoreçam e não as sufoquem. (SANCHO, 
2006, p. 20) 

 
 
A carga horária dos professores que atuam na EJA é caracterizada pelo 

trabalho em dois ou até três turnos, o que prejudica tanto os tempos de 

planejamento, quanto o compartilhamento de idéias e colaboração entre os pares. 

Esta carga horária reflete-se na prática do professor, na sua adoção ou não da 

mediação tecnológica, na sua adoção ou não de estratégias mais de acordo ao que 

se define como necessário às aprendizagens do século XXI.  Esta precarização é 

explicitada muito claramente por Oliveira em programa para a TV Escola, quando 

une docência e discência: 
 

Com suas histórias de vida, que reúnem marcas identitárias semelhantes e 
ao mesmo tempo singulares, é como se esses sujeitos educandos e 
educadores compartilhassem, na relação pedagógica, o encontro de 
diversas experiências: o encontro da desigualdade de oportunidades; da 
negação do direito à educação e à formação; o encontro das jornadas 
duplas ou triplas de trabalho; o encontro do desemprego ou do 
subemprego; das lutas na cidade e no campo por uma educação de 
qualidade; e, consequentemente, o encontro da luta pela afirmação do 
direito na busca de construção de um projeto apropriado aos diferentes 
segmentos marginalizados a quem a EJA se destina. (OLIVEIRA, 2004) 12 

 
 

2.3 TECNOLOGIAS E MÍDIAS: CONSIDERAÇÕES SOBRE USOS  

                                                
12 OLIVEIRA, Edna Castro. In Sujeitos-professores da EJA: visões de si mesmos em diferentes contextos e 
práticas. Artigo online: http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2004/eja/index.htm. 
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Os princípios concordantes que orientam a EJA e a utilização pedagógica de 

computadores podem ser vistos em Seymour Papert, um dos precursores a anunciar 

novas formas de aprender com o uso desta tecnologia13. Suas idéias enfatizam a 

liberdade de escolhas, a autonomia e a criatividade na construção de aprendizagens 

significativas. O computador seria um instrumento a serviço desta aprendizagem, 

uma ferramenta do fazer, de ação cognitiva, e não de passividade intelectual, capaz, 

portanto, de provocar mudanças profundas nos processos de aprendizagem e 

consequentemente, na organização da Escola. Suas idéias encontram-se com as de 

Freire (1996) em relação ao fazer pedagógico14. Desta forma, reafirmam, em 

contexto de um mundo informatizado, premissas de ensino/aprendizagem que o 

autor brasileiro aponta para a educação de adultos e educação de um modo geral. 

No que diz respeito aos computadores, Sancho (2006)15 condensa cinco 

perspectivas diferentes nas visões de ensino aprendizagem: o computador como 

máquina de ensinar; da linguagem de programação como potencial de 

desenvolvimento do pensamento lógico; o computador como mediador que 

desenvolve capacidades cognitivas e metacognitivas; os sistemas multimídia como 

meios de expressão e diversificação da representação da informação; e, finalmente, 

a navegação em rede como possibilitadora de aprendizagens cooperativas e 

extramuros da escola.  

Um dos artífices na origem destas concepções é o filósofo Pierre Lévy, que 

diz, no arcabouço das novas relações na sociedade informatizada:  
 
As relações entre os homens, o trabalho, a própria inteligência dependem, 
na verdade, da metamorfose incessante de dispositivos informacionais de 
todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação e aprendizagem são 
capturadas por uma informática cada vez mais avançada. (LÉVY, 1993, 
p.7) 

 

De acordo com o autor, as representações que aí se instituem, os hipertextos 

– os textos16 e contextos produzidos – com e nos dispositivos informacionais, são 

                                                
13 Criador da linguagem Logo, na década de 70. Para entender aplicações na educação, ver parte de 
documentário da BBC em vídeo disponível online: 
http://www.youtube.com/watch?v=2lA0QZTbwJs&feature=related  
14 Suas idéias foram discutidas em encontro promovido pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 
1995. Vídeo disponível online: http://midiaseducacao-videos.blogspot.com/2007/12/paulo-freire-seymour-
papert-o-futuro-da.html 
15 SANCHO, 2006, p. 21. 
16 Textos literários e não literários. 
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caracterizados também pela mesma mutabilidade. Na observância destas 

representações, textos e contextos, verificam-se características próprias como a 

diversidade de associações, a multiplicidade de ligações, a virtualidade do espaço e 

a descentralização; possíveis em razão da tecnologia computacional  

Estas características fariam com que os hipertextos se articulassem em 

processos similares ao funcionamento do nosso cérebro, podendo ampliar 

capacidades tais como a memória, o raciocínio, a cooperação e a simulação. Desta 

forma contribuiriam nos processos educativos de modo a construir e consolidar 

conhecimentos, fosse através das interações que possibilitaria, do conjunto infinito 

de informações que ofereceria ou das conjunturas de tratamento com que se 

disporia. 

Mas, para fazer uso eficiente deste universo digital de forma potencialmente 

cognitiva, seria preciso considerar que os processos intelectuais aí desenvolvidos 

requisitariam automatismos operatórios. Lévy (1993, 52) os cita ao explicar a 

originalidade construtiva das interfaces computacionais dos anos cinquenta17, que 

influenciaram todas aquelas que se estabeleceram posteriormente: “As mesmas 

representações e os mesmos comandos eram sistematicamente usados em várias 

aplicações” - (grifo do autor) e complementa, posteriormente: “Desta forma, quanto 

mais se houvesse dominado determinados aplicativos, mais as aprendizagens dos 

outros tornava-se rápida e fácil”. (Ibid., p.52) 

Guardadas as devidas proporções e níveis de complexidade, as práticas 

desenvolvidas na EJA precisam considerar a equalização entre o automatismo 

necessário e o poder criativo que as tecnologias (computador, mídias e 

representações) encerram, para que as atividades propostas com seu uso se 

traduzam efetivamente em aprendizado. O automatismo operatório se estabelece na 

continuidade de oferta, no uso constante – na experiência. O aprimoramento da 

técnica e o domínio da tecnologia trazem proficiência no âmbito de conquistas mais 

amplas, como o uso de diferentes dispositivos informacionais até a capacidade de 

aprender continuamente na rede.  

Dentre as metodologias elencadas como aquelas que permitiriam a inserção 

competente das TIC nos processos de ensino/aprendizagem estão os projetos de 

                                                
17 Interfaces baseadas em programas para comunicação e trabalhos coletivos, imaginados por Douglas Engelbart, 
do Stanford Research Institut, citadas pelo autor.  
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trabalho18. Esta metodologia tem como foco a autonomia e a cooperação para a 

resolução de problemas. Para tanto se faz necessário uma série de procedimentos 

cognitivos baseados no desenvolvimento do pensamento crítico, portanto, complexo. 

Tavares e Carvalho (2010) apresentam em seu artigo os critérios de estruturação do 

pensamento apresentados na Taxonomia de Bloom Modificada19 (Anexo 1) para 

analisar mapas conceituais. Estes critérios concebem uma estrutura gradativa de 

procedimentos cognitivos: lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. A cada 

nível de processo cognitivo corresponderia um nível de conhecimento: factual, 

conceitual, procedimental e metacognitivo.  

Considerando tais procedimentos, no conjunto de um projeto pedagógico para 

resolução de problemas, eles contemplariam questionamentos sucessivos cujas 

respostas estariam relacionadas à estruturação do pensamento crítico e 

desenvolvimento da capacidade criadora. A observação destas dimensões do 

fazer/saber permitiria aos professores estabelecerem objetivos mais de acordo às 

necessidades de seus alunos e às aprendizagens que buscam desenvolver; e em 

uma segunda estância, selecionarem com mais adequação as estratégias e mídias 

que poderiam ser utilizadas neste processo.   

A utilização destas mídias supõe uma escolha consciente, baseada em 

critérios técnicos como os descritos anteriormente. Mas outras questões envolvem a 

opção de uso de determinada tecnologia no processo educativo: a segurança ou 

dificuldade, o conhecimento ou a desinformação sobre a própria tecnologia em si. 

A Unesco publicou em dezembro de 2009 um marco curricular sobre os 

Padrões de Competência em TIC para Professores com o propósito de suscitar 

discussões e fomentar debates sobre a capacitação dos professores para o uso de 

novas tecnologias em sala de aula. Para orientar estes debates a instituição 

estabeleceu um modelo de referência (Anexo 2) em que se cruzam três abordagens 

com base no desenvolvimento das capacidades humanas – a alfabetização 

tecnológica, o aprofundamento e a criação do conhecimento – com seis 

componentes do sistema educacional – as políticas públicas, o currículo, a 

abordagem pedagógica, as ferramentas TIC e a capacitação de docentes.   

                                                
18 Propostos nos cursos oferecidos aos professores para capacitação no uso de TIC e mídias na rede estadual do 
Rio de Janeiro através dos NTE, a partir de autores como o espanhol Fernando Hernández. 
19(ANDERSON et AL, 2001; KRATHWOHL, 2002 apud TAVARES et CARVALHO, 2010,  p. 4 e 5). 
Documento online: http://www.fisica.ufpb.br/~romero/pdf/2010VIEIASRomeroCristiane.pdf  
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Podem ser verificados neste marco os distintos níveis de proficiência para o 

uso das TIC pelos professores que determinariam as práticas estabelecidas em 

dado momento, considerando a capacitação dos mesmos.   

Esta proficiência está ordenada em estágios de desenvolvimento, inicialmente 

relacionados à alfabetização tecnológica que incluiria, segundo o documento da 

Unesco (2008, p 6), a capacidade de “selecionar, utilizar jogos e conteúdos da web 

para complementar objetivos curriculares padrões”, bem como “conseguir usar as 

TIC para lidar com dados em sala de aula e apoiar seu próprio desenvolvimento 

profissional”. 

Em um segundo estágio, os professores estariam aprofundando seus 

conhecimentos sobre TIC e seus usos, poderiam gerenciar informações, tarefas e a 

integração de ferramentas abertas em projetos colaborativos de interesse dos 

alunos, utilizando recursos de rede para criar e monitorar estes projetos. Também 

estariam aptos a colaborar com outros professores e buscar aprimoramento em seu 

desenvolvimento profissional com estes recursos. 

No estágio de criação de conhecimento, a proficiência dos professores lhes 

permitiria elaborar recursos e ambientes baseados em TIC, utilizá-las para 

desenvolver o pensamento crítico e a aprendizagem contínua dos alunos e criar 

comunidades de aprendizagem. Também poderiam treinar outros professores e criar 

uma visão de escola enquanto comunidade de aprendizagem apoiada pelos usos 

das TIC. 

Claudio André e Alexandre Matias Pedro, integrantes da Secretaria de 

Educação Básica do MEC20 em 2009, resumiram estes níveis de proficiência, 

demonstrando que inicialmente os professores utilizariam as TIC de modo pessoal 

para a aprendizagem de habilidades básicas e posteriormente fariam uso daquelas 

na atuação profissional. Primeiramente, utilizando-as em práticas pedagógicas 

tradicionais; depois, promovendo a integração das TIC à sala de aula com foco na 

produtividade dos alunos; passando pela incorporação das mesmas em atividades 

colaborativas dos projetos de aprendizagem interdisciplinares e finalmente 

descobrindo novas formas de utilização de ferramentas e a combinação de múltiplas 

tecnologias.  

                                                
20 Cláudio André e Alexandre Matias Pedro, in Ações Institucionais e de Avaliação e Disseminação das 
Tecnologias Educacionais, 2009. Apresentação de slides online: http://www.slideshare.net/gilmarluis300/seb-
tecnologias-educacionais-sbie-17-nov.   
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O nível de proficiência do professor implicaria na relação pedagógica que 

estabeleceria para o uso da tecnologia, e o processo de apropriação e os usos 

adequados dar-se-iam em uma escala gradativa em que se combinariam diversos 

fatores além da própria competência pessoal, e como propõe o marco curricular da 

Unesco, esta proficiência TIC estaria intrinsecamente ligada a outros componentes 

do sistema educacional. 

Os teóricos e educadores aqui citados alinham suas ideias através de 

conceitos relacionados à aprendizagem participativa. Cada um, a seu tempo e a seu 

modo, trata de concepções de aprendizagem centradas no aluno e no trabalho do 

professor como um orientador para estas aprendizagens.   

Assim como os pressupostos da Declaração de Hamburgo sobre a educação 

de adultos, alguns destes autores congregam o pensamento de aprendizagem 

permanente ou aprendizagem continuada. De um lado quanto à capacidade de 

aprender daquele que estuda – sujeito da sua própria aprendizagem, e do outro 

como uma necessidade frente à sociedade informatizada a qual pertencemos. 

Tendo a aprendizagem continuada como uma necessidade, o uso eficiente das TIC 

nos processos educativos se apoia em concepções que incluem processos de 

apropriação gradativos por parte de professores e, consequentemente, dos alunos. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

Esta pesquisa, de caráter qualitativo, busca analisar uma situação social, em 

que pesam dados da realidade construídos subjetivamente nos processos 

comunicativos desenvolvidos pelos professores. 

Esta orientação está de acordo com as bases teóricas citadas por Günther 

(2006)21 para uma pesquisa qualitativa, e consideram: que a realidade social é 

construída e sobre esta construção há uma atribuição social de significados; que é 

preciso enfatizar o caráter processual e a reflexão sobre esta realidade social; que 

as condições “objetivas” de vida tornam-se relevantes por meio dos significados 

subjetivos a elas atribuídos; que o caráter comunicativo da realidade social permite o 

refazer do processo de construção das realidades sociais e isto se estabelece como 

ponto de partida deste tipo de pesquisa.  

 Alinhando-se com esta base teórica, considera-se, para efeito desta pesquisa, 

que os fatos educacionais, em função de seus atores, são plenos de subjetividades 

e atribuições de significados diretamente responsáveis pelos processos e resultados 

apresentados; e, portanto, a pesquisa qualitativa é aquela que lhes atribui maior 

representatividade. 

A questão que norteou este trabalho se estabeleceu a partir da indagação 

sobre como estão sendo desenvolvidas as práticas, e a investigação daí decorrente 

implicou em verificar tanto os aspectos teóricos e técnicos desenvolvidos nas 

práticas dos professores com computador e internet como também os aspectos 

subjetivos e contextuais de uso, visto que estes contribuem para aceitação, 

apreciação e apropriação efetiva destas tecnologias no âmbito da escola. Desta 

forma esclarecer-se-iam as questões específicas sobre orientação, planejamento, 

desenvolvimento e avaliação dos usos de forma qualificada, considerando a 

realidade social construída pelos atores envolvidos nestes processos. 

Para delimitação do campo desta pesquisa foram observados inicialmente os 

dados sobre o funcionamento dos laboratórios de informática nas escolas básicas do 

Estado do Rio, publicados na forma online pelo Sistema de Avaliação e Publicação 

de Informações (Sapi)22, vinculado a Subsecretaria de Gestão da Rede e Ensino 

                                                
21 (FLICK, VON KARDORFF et STEINKE, 2000, apud GÜNTHER, 2000, p. 202). Documento online: 
http://www.scielo.br/pdf/ptp/v22n2/a10v22n2.pdf. 
 22 http://www.cted.educacao.rj.gov.br/ 
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(Sugen), órgão da Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) no Estado do Rio, no 

ano de 2010; e posteriormente verificados junto a funcionários do Departamento de 

Tecnologias Educacionais (DTE) Niterói RJ3, vinculado à mesma secretaria. Destas 

escolas foram listadas quatro em que os laboratórios de informática funcionavam no 

período noturno. Em três escolas havia atendimento regular por ocasião da pesquisa 

sendo possível contatar nove professores participantes. O décimo professor – que já 

havia desenvolvido práticas com a EJA – foi contatado, através do NTE RJ-3, em 

uma quarta escola não listada através do site anteriormente. 

A distribuição de professores participantes da entrevista é apresentada no 

quadro 1, demonstrando a relação entre estes e o número de professores que 

desenvolveram práticas com computador e Internet nas escolas, tendo como ano de 

referência, 2010 para as escolas de A até C. Para a escola D, não foi explicitado 

pelo entrevistado o ano de desenvolvimento das práticas. 

 
Número de Professores desenvolvedores de práticas  

com Computadores e Internet na EJA  
Escola Participantes da pesquisa  Total na modalidade 

A 5 10 
B 3 5 
C 1 1 
D 1 1 

Quadro 1  
 

De 10 professores participantes, cinco atuavam no ensino médio, sendo que 

dois deles também o faziam no ensino fundamental – segundo segmento. Dois 

professores atuavam no primeiro segmento. Os grupos entrevistados distribuíram-se 

em disciplinas diversas (Artes e Português; Geografia e História, Matemática, 

Ciências, Química e Biologia) mas de forma igualitária por área de conhecimento, 

incluindo professores que trabalham de forma multidisciplinar (Anexo 3 – gráfico 

3.1). Entre os professores participantes, a experiência no magistério parece ser fator 

determinante para o uso de computadores e Internet, pois não havia nenhum 

professor com menos de cinco anos de exercício no grupo pesquisado (Anexo 3 – 

gráfico 3.2). Em relação à EJA, 40% dos professores apresentam período de 

experiência entre 10 e 14 anos (Anexo 3 – gráfico 3.3). 

A coleta e a análise dos dados seguiram orientação apresentada por Gaskell 

e Bauer (2000) para uma prestação de contas pública em pesquisas qualitativas, 



 29

considerando a representatividade e a expressividade da amostra, e a confiabilidade 

na interpretação dos dados. 

 

3.1 INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

  

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, direcionadas por um roteiro 

previamente elaborado, composto por questões abertas de organização flexível, 

permitindo sua ampliação. Esta opção de escuta das falas dos professores leva em 

consideração que através delas seria possível ouvir, com clareza, tanto sua 

intencionalidade quando da proposição de determinadas práticas, e melhor 

identificar como as mesmas estariam se desenvolvendo.  

As entrevistas foram registradas em arquivos sonoros, com a concordância 

dos professores, para garantir fidelidade às suas falas. Com a finalidade de atender 

as deliberações do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (Conep)23 no que tange 

ao anonimato dos depoentes, a identidade dos professores entrevistados foi mantida 

em sigilo no relatório da pesquisa. Os questionamentos não organizados no roteiro 

que ocorreram durante a entrevista e contribuíram para qualificar a questão principal 

proposta explicitando-a. Cabe esclarecer que durante suas falas os professores 

voltavam às questões anteriores localizando em respostas subsequentes o que era 

o foco de outra pergunta, indicando que o elemento ou fato não apontado 

anteriormente fazia parte de sua prática e que precisaria ser considerado para efeito 

da pesquisa. 

Os arquivos sonoros foram transcritos em fichas individuais seguindo o roteiro 

da entrevista original. Os diferentes elementos relacionados aos objetivos da 

pesquisa foram assinalados nas respostas dos professores e organizados em uma 

lista, unificando-se respostas de mesmo teor ou equivalentes.  

As diferentes perspectivas apresentadas no referencial teórico que orienta 

esta pesquisa foram confrontadas com as respostas apresentadas, possibilitando a 

criação de categorias de análise que basearam a interpretação das informações 

recolhidas sobre as práticas e determinaram observações quanto a sua adequação 

ao público EJA, a efetividade de soluções apresentadas às dificuldades encontradas 

e as demandas instituídas neste processo.  

                                                
23 Resolução CNS nº 196 de 10 de outubro de 1996. Tít III, item 3, sub itens g, i et  Tit IV, item 1, sub item a.  
Disponível online: http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/legislacao/arquivo/Resolucao_196_de_10_10_1996.pdf  
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4 RESULTADOS 

 

 Os resultados da entrevista são apresentados em forma de texto por ser a 

mesma composta de dez perguntas abertas e cada uma delas apresentar variedade 

de respostas com diferentes graus de condicionamento entre si.  Estas respostas 

serão apresentadas a seguir seguindo às perguntas do roteiro original. 

Questão 1 - O que levou você a utilizar computadores e Internet em suas 

aulas na EJA? 
As respostas apresentadas relacionam-se aos seguintes fatos: por ser uma 

necessidade da atualidade (40%), para a dinamização das abordagens de 

conteúdos (100%); por ser uma oportunidade frente ao que a escola oferece (10%), 

um direito dos alunos da EJA (30%) ou por ter o professor conhecimento anterior do 

uso pedagógico da tecnologia (30%). As respostas que apontam como motivação a 

dinamização das abordagens estava, na concepção dos professores, relacionada às 

possibilidades interativas e de linguagens que os recursos oferecem. 

Questão 2 - Como se situaram estas atividades em relação ao seu 

planejamento?  

As respostas estavam vinculadas primeiramente à existência do Currículo – 

(obrigatoriedade de trabalho com os conteúdos disciplinares; conteúdos inseridos no 

planejamento, pesquisa objetivando fixação, ilustração ou aprofundamento de 

conteúdos) e depois ao manuseio / experimentação dos computadores e Internet. 

Questão 3 – Quais programas (software, ferramentas ou sites) você elegeu 

para utilizar nas atividades com os alunos e quais motivos técnicos ou pedagógicos 

levaram você a estas escolhas? 

As escolhas de mídia pelos professores recaíram sobre sites de busca e 

outros sites – não citados, mas pesquisados anteriormente para direcionar as 

pesquisas dos alunos; aplicativos de edição de texto e apresentações eletrônicas 

dos pacotes de escritório dos sistemas operacionais disponíveis e vídeos curtos. 

Estas opções estavam condicionadas primeiramente ao fato dos softwares 

escolhidos já serem familiares aos professores que os utilizaram e em segundo lugar 

ao objetivo aos quais as atividades foram propostas: as apresentações eletrônicas e 

os vídeos para ilustração, fixação e aprofundamento de conteúdos; os sites para as 

pesquisas de aprofundamento de conteúdos e os editores de texto para 

experimentações de manuseio e produção textual.  
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Questão 4 – Que procedimentos você utilizou na condução das atividades 

com os alunos? 

Todos os professores incluíram em suas respostas a abordagem anterior dos 

conteúdos em sala de aula. Mas aqueles que propunham pesquisa com produção 

textual subsequente a esta apresentação viram a necessidade de dedicar tempos 

maiores do que os previstos para atividades de digitação. Neste caso a abordagem 

no laboratório de informática passava pela orientação para o manuseio do 

computador e uso do aplicativo de edição de texto. 

Os professores faziam a condução orientada ou a orientação pontual também 

quando da utilização de apresentações eletrônicas para fixar os conteúdos 

disciplinares caso percebessem esta necessidade ou se os alunos a solicitassem.  

Estas opções estavam também condicionadas ao número de alunos jovens 

ou idosos existentes em cada turma. Em relação aos procedimentos desenvolvidos 

com os alunos mais velhos das turmas da EJA, os professores apontaram a 

necessidade de conversas anteriores em que buscaram incentivar a ida ao 

laboratório de informática justificando as atividades propostas. Para os mais novos 

apontavam necessidade de orientação de condutas. Em ambas as situações os 

procedimentos estavam relacionados às demandas percebidas anteriormente, o que 

relaciona estas respostas às duas questões seguintes. 

Questão 5 – Você encontrou algum tipo de dificuldade na condução destas 

atividades?  

Sim (90%)  

Questão 6 – Que tipo de dificuldade e quais soluções você encontrou para 

superá-la? 

Os professores apresentaram mais de uma dificuldade em resposta. Elas se 

relacionavam a características gerais da EJA (100% para tempos reduzidos de 

aula); características da faixa etária dos alunos e níveis de autonomia esperados 

para os alunos no ensino fundamental ou médio, em que pesavam diretamente as 

atividades propostas pelos professores e a competição parcial ou integral entre as 

dificuldades citadas.  

As soluções, seguindo a ordem das dificuldades apresentadas acima foram: 

objetividade na proposta e na condução da atividade e troca ou ampliação de 

horários para sua acomodação; esclarecimento sobre possíveis benefícios / 

necessidades de uso e esclarecimentos sobre uso adequado de computadores e 
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Internet no ambiente escolar; utilização de blogs de professores e vídeos; orientação 

voltada para entendimento e produção de textos; orientação voltada para o 

manuseio ou livre experimentação para permitir familiaridades necessárias com os 

computadores e softwares. 

Questão 7 – Quais resultados de aprendizagem os alunos apresentaram 

diante das atividades desenvolvidas com computador e Internet? 

Os professores avaliaram os resultados obtidos com o uso de computadores 

e Internet nas atividades de forma positiva, mas referem-se primeiramente ao 

aumento da auto-estima (100%). Na fala de um dos professores entrevistados, não 

haveria, necessariamente, resultado positivo para as questões cognitivas, mas os 

demais disseram que os resultados das aprendizagens teriam sido bons, e nos 

casos onde o uso pedagógico foi mais frequente, teria havido maior assiduidade às 

aulas na disciplina oferecida. 

Questão 8 – Você tem interesse em desenvolver com os alunos outras 

atividades que utilizem outros programas ou softwares? Por quê? 

Sim (80% dos professores).  

Para desenvolver atividades mais interativas e dinâmicas. As expectativas 

estavam relacionadas a atividades que poderiam desenvolver com softwares 

desconhecidos, mas que precisariam ser mais interativos e dinâmicos. Citaram como 

exemplo aqueles que permitiriam a construção de rotas e comparações entre mapas 

e a edição de imagens e vídeos; e outros voltados para jogos quando do 

desenvolvimento de atividades de matemática.   

Questão 9 - O que seria necessário para que você viesse a fazer isto? 

Os professores apontaram a necessidade de aprendizagem anterior para a 

utilização de novos softwares. Um deles ressaltou que até teria interesse em utilizar 

novas ferramentas ou softwares, mas via como prioritário que os alunos 

aprendessem a utilizar os aplicativos de escritório como o editor de texto.  Também 

foi citado que haveria necessidade de aprender a utilizar novos softwares com 

outros professores.  

Questão 10 – Que considerações você gostaria de acrescentar a esta 

entrevista? 

Dentre as considerações desenvolvidas sobre uso de computadores e 

Internet nas práticas com a EJA, aconteceram reflexões filosóficas e avaliações da 

atuação pessoal no uso das tecnologias ou do contexto em que estas se situam nas 



 33

escolas.  Em relação à sua atuação, alguns professores ressaltaram a necessidade 

de aprendizado ou de mais empenho para a utilização de computadores e internet 

em suas práticas – situações em que apontaram o cansaço ou a dificuldade 

financeira como fatores determinantes de suas ações.  Um professor falou da 

necessidade do laboratório de informática estar aberto, com Orientador Tecnológico, 

todos os dias, para os alunos nos três turnos.  Outros professores (40%) 

reafirmaram a necessidade de encontros entre os pares da própria escola, e com 

outros professores para que houvesse aprendizado ou aprimoramento profissional, 

referindo-se em contexto, às novas tecnologias.  
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5 ANÁLISES SOBRE PRÁTICAS COM COMPUTADOR E INTERNET NA EJA 

  

A partir dos resultados apresentados, discussões sobre as perspectivas 

iniciais, os modos de fazer, dificuldades estabelecidas e os desejos dos professores 

são apresentadas a seguir. 

 

5.1 VISÕES E FORMAS DE USO DE COMPUTADOR E INTERNET NO ENSINO 

  

O caráter subjetivo das relações estabelecidas com a utilização destas 

tecnologias no processo pedagógico, as atribuições de sentido que lhes são 

imputadas determinam modos de fazer a educação – e também desejos de fazer, o 

que estabelece uma divisão necessária para entendimento desta questão qualitativa. 

 

5.1.2 Visões de uso: para que serve computador e Internet  
 

Eu vejo tanta gente falando mal da tecnologia, deste mundo que se 
transforma, desta era que é digital, tanta coisa ruim que pode ser feita, das 
guerras que se tornarão virtuais, os vírus... Então é muita gente pessimista. 
E eu quero crer que estas ferramentas podem sim e vão colaborar para o 
mundo se tornar melhor, para o estudo se tornar mais consistente, e não 
inconsistente. Mas depende do ser humano, de como a gente se relaciona. 
Então eu sou muito positiva. Minha consideração é esta: vamos amar a 
tecnologia, ver a beleza da tecnologia, porque ela vem... A gente pode 
fazer com que ela só traga benefícios. É isso. (A)24 

 
 
Esta concepção de bem e beleza associada aos usos das tecnologias foi 

disposta por um dos professores entrevistados. Ela vai além da perspectiva de 

inclusão voltada para as necessidades vinculadas ao mercado de trabalho, à 

inserção no mundo digitalizado de relações econômicas e sociais tecnologicamente 

impostas. Esta concepção atrela o papel do professor – ser humano – frente às 

tecnologias enquanto sujeito, e traduz na expressão a gente pode fazer uma visão 

positiva da relação homem / ferramenta. Ela capta a dimensão cognitiva que aí se 

estabelece e um potencial transformador nas tecnologias, indo contra o 

determinismo pessimista que o professor percebe ao seu redor, pensando sua 

utilização como possibilidade. Suas palavras encontram-se, sob esta análise, com 

as de Freire (1996, p. 115) quando este diz que recusa fatalismos e prefere a 

                                                
24  As letras de A até J entre parêntesis após as citações designarão os mesmos professores, obedecendo à ordem 
em que suas falas serão apresentadas neste trabalho.   
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rebeldia que o confirma “como gente que jamais deixou de provar que o ser humano 

é maior que os mecanismos que os minimizam”. 

Mas o uso da tecnologia em sala de aula também é percebido como um 

direito no ambiente da escola: “A novidade (o computador na escola) tem que 

chegar para todo mundo. Eles (os alunos da EJA) mereciam fazer parte.” 25 (B) 

Esta perspectiva de direito se estende quando associada a necessidades 

frente ao mundo atual. Em uma das respostas sobre o que o motivou a utilizar 

computadores e Internet em suas aulas na EJA, o professor expressou a premência 

com que percebe a utilização das tecnologias: 

 
Para colocá-los (os alunos) em contato com recursos que, hoje em dia, 
definem até mercado de trabalho... Seu lugar social. Cada vez mais eles 
(recursos tecnológicos) se presentificam em nossa vida, existem cada vez 
mais. Eles (os alunos) precisam entrar em contado com a digitalidade. (A) 

 
 
Outro professor, quando propõe o trabalho com computadores e Internet, 

justifica a utilização desta forma: “Na verdade eles (os alunos) estão sendo incluídos 

no Tempo deles”. (C) 

Em outra resposta, verifica-se a percepção de que a inclusão tecnológica é 

um processo de apropriação crítica e que só se fará em longo prazo. As palavras do 

professor expressam um ideal de projeto educativo que passa, necessariamente, 

pela opção de caráter tecnológico e ideológico que ele próprio faz: 
 

A tecnologia pode ser utilizada para a modificação do eu do sujeito, da 
própria concepção ideológica de vida que ele tem: a partir do uso do 
software (livre) você trabalha com a questão da propriedade, do capital, da 
liberdade, da colaboração. Você empurra o indivíduo para fora do 
individualismo que a sociedade vem empurrando ultimamente. Resumindo: 
eu quero trazer o espírito colaborativo do software livre para dentro da 
escola, para que ele se espalhe em todas as estâncias, que ele não fique 
preso à sala de aula, que ele se amplie para a vida do indivíduo, para a 
vida do professor, para a vida da escola no seu cotidiano... (D) 

 
 
Percebe-se na fala deste professor o seu não conformismo, sua preocupação 

com a formação do ser humano, e como pretende utilizar a tecnologia – 

especificamente o software livre – para buscar a construção de valores. Sua posição 

não é neutra, bem como sua prática também não o será. 

                                                
25 As falas dos professores são transcritas obedecendo aos ritmos da oralidade, sem adequações para o texto 
escrito. Nas inserções em parêntesis procurei estabelecer melhor em que contexto estas falas ocorreram. O 
mesmo procedimento será adotado, quando necessário, nas próximas transcrições. 
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As visões transformadoras atribuídas ao uso da tecnologia na educação 

foram expressas em mais duas falas, mas todos os professores entrevistados têm, 

primeiramente, preocupações mais práticas que dizem respeito aos conteúdos 

obrigatórios a serem trabalhados: o computador e / ou a Internet foram pensados 

como recursos motivadores ou potencializadores das aprendizagens, em função da 

multiplicidade de pontos de vista, informações e linguagens com que os conteúdos 

podem ser apresentados ou reapresentados aos alunos, conforme demonstrado nas 

falas que se seguem: 

 
Queria que os alunos tivessem acesso a outro tipo de informação que não 
fosse só o livro didático. A internet permite que eles pesquisem em vários 
sites diferentes. Em História isto é interessante porque um determinado site 
apresenta uma visão diferente da outra, com a possibilidade de comparar, 
de formas diferentes uma mesma situação histórica. (C) 
 
 
Primeiramente, para diferenciar o cotidiano (da sala de aula), uma 
mudança de rotina, o contato de forma mais dinâmica com os temas 
trabalhados. (A) 
 
 
Eu sempre coloco para eles (os alunos da EJA) a importância de olhar por 
vários ângulos, uso o recurso da ilustração, do livro de arte, da revista de 
arte, dos filmes, e aí quando eles chegam aqui (laboratório de informática) 
eles se deparam de forma mais próxima, e é isto que acaba dando 
fechamento ao trabalho. (E) 
 
 
Usar esta coisa da visualização, dos outros sentidos, ajuda no processo de 
aprendizagem. E o computador tem esta facilidade que em sala de aula, 
só, o professor não tem. (F) 

 
 

As respostas apresentadas pelos professores até aqui demonstram que 

dentro do mesmo campo – o da educação – há heterogeneidade de atribuições de 

sentido sobre os usos das tecnologias.  Mas é possível perceber, através destas 

falas, duas vertentes principais quanto àquilo que move os professores para o uso 

de computadores e Internet em suas práticas pedagógicas na EJA: a abordagem 

diferenciada de conteúdos disciplinares e a perspectiva de inclusão digital. Em sete 

dos dez professores entrevistados, estas vertentes se intercambiam em suas 

respostas, não sendo citadas unicamente ou isoladamente. 

Ainda em relação aos motivos que os levaram a utilizar computadores e 

internet em suas práticas na EJA, apenas três professores citaram que o fizeram por 

ter formação para este uso. Dois deles eram também Orientadores Tecnológicos, 

cuja formação é, por força desta função, focalizada no uso das TIC. Um professor de 
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turma citou curso desenvolvido no Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE) 

vinculado ao programa do Proinfo, ainda no final da década de 90 para 

aprendizagem relacionada ao uso de um aplicativo, sem, no entanto, apontar este 

curso como orientador de suas práticas.  

Estas informações abrem parêntesis para questionar a formação tecnológica 

do professor da EJA – ou as condições e os tipos de formação que lhes têm sido 

oferecidas ou desenvolvidas até aqui – e sua influência direta nas práticas 

pedagógicas estabelecidas com computadores e internet na modalidade. A relação 

de professores que as desenvolveram sem ter se referido a uma formação 

específica é expressiva (70 %) e este fato indicaria, nestes casos, que não seria esta 

capacitação o motor de suas ações. Mas será que os outros professores da EJA nas 

escolas pesquisadas não a desenvolveram?   

Silveira (2001, p. 27) diz que a inclusão digital “passa, necessariamente pela 

escola e sua transformação”, e neste ambiente se travaria o duplo combate: à 

pobreza do conhecimento e à necessidade de alfabetização tecnológica. As falas 

dos professores entrevistados demonstram predisposição à transformação, 

perspectiva inclusiva e visão de computadores e Internet como aliados às suas 

ações pedagógicas. As experiências que desenvolveram lhes deram suporte para 

determinar, questionar e afirmar algumas práticas. Mas, para promover a 

alfabetização tecnológica apontada por Silveira (2001)26, outras ações, de toda a 

comunidade escolar, seriam necessárias.  

 

5.1.2 Formas de uso 

 

As perspectivas educativas para o uso das TIC relacionadas por Sancho 

(2006) referentes ao uso do computador como máquina de ensinar, sistema 

especializado ou tutor inteligente e aquelas que apontam o desenvolvimento do 

pensamento lógico a partir da linguagem de programação não se aplicam às visões 

apresentadas pelos professores entrevistados. Mas é possível encontrar 

compartilhamento na citação de um dos professores no que diz respeito àquela que 

aponta o “computador como metáfora explicativa para o cérebro humano, que 

transforma o que toca” (SANCHO, 2006, p. 21), como no uso de hipertextos, 

                                                
26 Elementos próprios da alfabetização tecnológica segundo Silveira, neste trabalho: p 20, 2º parágrafo. 
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situação em que se pressupõe ser possível desenvolver melhorias na motivação, no 

rendimento e na capacidade cognitiva dos alunos. Mesmos resultados que seriam 

alcançados, em outra visão – predominante entre os professores entrevistados – 

que vincula “a aprendizagem à diversificação dos códigos utilizados para representar 

a informação” (SANCHO, 2006, p. 21), com a utilização dos sistemas multimídia. 

Esta perspectiva também estaria relacionada a possibilidades expressivas, 

comunicativas e criativas destes códigos - mas esta vertente de utilização não foi 

citada nos relatos das ações já desenvolvidas pelos professores. A terceira 

perspectiva educativa citada por Sancho encontra-se na fala de um professor OT 

que aponta as possibilidades da aprendizagem baseadas na troca e na cooperação 

através da rede virtual, ampliando os espaços da escola – embora esta não seja 

uma visão citada por outros professores entrevistados.  

Esta aprendizagem coletiva em rede e pela rede, viabilizada pela 

aprendizagem personalizada voltada para os interesses do aprendiz, é, segundo 

Silveira (2001, p. 28): “o espírito da alfabetização tecnológica”; e, portanto, 

fundamental aos professores. 

O computador e a Internet são vistos como recursos, mas como eles podem 

ser utilizados com os alunos é questão de estudo e experimentações com as turmas 

da EJA.   

Os objetivos estabelecidos para as atividades com computador e internet se 

articulam a conteúdos ou temas que foram anteriormente trabalhados em sala de 

aula.  Evidencia-se um padrão adotado nas práticas pesquisadas: o uso dos 

programas ou sites se dá para a ilustração, fixação ou aprofundamento de 

conteúdos; em que se destacam, para este fim, as imagens e filmes dispostos na 

web. Entre os sites e aplicativos citados estão: Google, enquanto site de busca; 

Wikipédia e YouTube como sites para pesquisa; e os aplicativos de apresentação 

eletrônica e edição de texto. 

Destacam-se atividades com objetivos de relembrar e entender questões de 

conhecimento factual, e em alguns casos, sempre sob a condução dos professores, 

outras direcionadas a aplicar, analisar e avaliar questões de conhecimento 

conceitual. 

O como fazer com computadores e internet passa pela experimentação, uma 

estratégia possível diante das realidades que se apresentam na EJA. As propostas 

desenvolvidas buscam conjugar estratégias e metodologias conhecidas, e 
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computadores e internet dentro de um contexto que apresenta os desafios de um 

público bastante diversificado; desníveis acentuados e múltiplos de escolaridade; 

tempos escassos; ausências constantes dos alunos, inseguranças e habilidades de 

manuseio por desenvolver, aos quais se associam, por parte de professores, 

variedade de softwares por conhecer e metodologia diversa por construir.  Não se 

trata somente de utilizar tecnologias na educação, mas utilizar tecnologias na 

educação de Jovens e Adultos, em que contribuem, em um contexto compensatório, 

a falta de formação específica (para uso pedagógico da tecnologia) versus a 

experiência dos professores no reconhecimento das demandas deste público. No 

entanto, um dado apontado por Sancho (2003, p 22) é de que “um dos principais 

obstáculos para desenvolver o potencial educativo das TIC são a organização e a 

cultura tradicionais da escola”, onde se incluem expectativas que os professores 

podem trazer sobre aprendizagens dos alunos e também crenças estabelecidas 

sobre o que é ensinar e o que é conhecimento, o que poderia levar a uma repetição 

de práticas tradicionais. 

Na conjugação destes fatores, a experimentação faz parte de um processo 

conscientemente assumido por um dos Orientadores Tecnológicos – e professor – 

que assim se justifica frente à capacitação dos colegas27:  

 
Eu ainda não trabalho com competências e habilidades desenvolvidas, com 
o conteúdo programático envolvido porque eu quero o mínimo possível que 
o professor seja pressionado. Ele vai sentir necessidade de fazer este 
planejamento ao longo do tempo. Agora não, ainda é muito experimental. 
Ele não tem ainda nenhuma exigência deles ou dos alunos, porque 
primeiro é fundamental desenvolver esta relação de bem querer do homem 
(o professor) com a máquina, porque senão não acontece. (D) 

 

Este argumento dimensiona como a inserção pedagógica das tecnologias 

está acontecendo na EJA: não se trata, apesar de treze anos da implantação do 

Proinfo, de familiarizar somente os alunos com novas formas de aprender, mas 

também de professores com novas formas de ensinar.  

As práticas estabelecidas, de um modo geral, fariam parte do processo inicial 

de apropriação para o uso pedagógico – o uso social já seria comum aos 

professores entrevistados – como indicado no documento da Unesco sobre as 

competências TIC (2009): a utilização, de forma autônoma, em uma primeira etapa, 

                                                
27 O Orientador Tecnológico ministrava curso de capacitação aos professores da escola orientando o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas com as tecnologias existentes na escola. 
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dos computadores e da Internet para complementar os objetivos curriculares 

padrões, utilizando métodos didáticos de ensino.  

Ao longo de sua formação e/em exercício, os professores passariam a utilizar 

metodologias mais adequadas às mudanças que seriam necessárias à educação; 

portando, o desenvolvimento dos processos individuais de apropriação pedagógica 

das tecnologias segue etapas. É o que percebe o professor entrevistado, ao falar 

sobre os projetos de informatização propostos, apontando as imposições e 

mudanças que “de cima para baixo”, não favoreceriam esta apropriação: 
 

Não existe projeto que dê certo sem cumprir etapa por etapa. É igual 
casamento arranjado, a probabilidade de dar certo é pouquíssima, porque 
o casal não se conhece. O casamento da tecnologia com a educação só 
vai acontecer depois que você tiver uma longa relação. (D) 

 

É possível perceber na fala deste professor / orientador a transgressão aos 

sistemas técnico-educativos impostos ou propostos, inclusive àquilo que é apontado 

como o correto pedagogicamente (o trabalho para desenvolvimento de 

competências e habilidades do aluno), para atender a uma necessidade que 

percebe como anterior a estas questões.  Seu fazer encontra respaldo nas palavras 

de Freire (1996)28, quando este explicita, que ensinar exige compreender que a 

educação é uma forma de intervenção no mundo, o que, consequentemente, 

justificaria intervenções diretas sobre aquilo que diga respeito a predeterminações 

de sua função, considerando suas capacidades, enquanto ser ético – de observar, 

comparar, avaliar, escolher, decidir e romper.  Este fazer se encontra em oposição, 

na medida em que se encontra como resolução de problemas de campo, ao que 

aponta Sancho sobre projetos de sistemas de informatização desenvolvidos para as 

escolas: 

 
[...] na maioria das vezes não consideram as necessidades das escolas, as 
limitações dos atuais currículos e os temas organizativos envolvidos no uso 
efetivo das TIC no processo de ensino aprendizagem. Isto significa que a 
introdução das TIC na escola não promove formas alternativas de ensinar e 
aprender, pelo contrário, costuma reforçar as estruturas preexistentes do 
conteúdo do currículo e as relações de poder. (SANCHO, 2003, p. 21)  

 

As metodologias utilizadas pelos professores em suas práticas com 

computador e Internet são tradicionais quando estão voltadas para o ensino, para a 

                                                
28 Paulo Freire, 1996, pp. 98 - 103. 
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apresentação e reapresentação de conteúdos curriculares, inclusive quando das 

propostas de pesquisas.  

Quando Valente (2008) aponta a motivação de idosos no desenvolvimento do 

uso de tecnologias em aprendizagem continuada, o faz a partir da análise de 

atividades desenvolvidas fora do contexto de um curso da educação básica em uma 

escola regular. Estas tratavam da produção de um jornal, dentro de uma 

metodologia de projetos e o autor explicita que para a constituição de conhecimento, 

essas atividades não poderiam ser totalmente preestabelecidas ou impostas ao 

aluno.  

Os professores entrevistados não relataram um projeto desta natureza 

quando do desenvolvimento de suas práticas com computadores e internet na EJA.  

Cabe aqui estabelecer comparações entre sistemas populares, periódicos ou 

alternativos e os sistemas regulares públicos, em que pesam, diferentemente, a 

existência de estrutura organizativa e mecanismos reguladores fortemente 

determinados, pois é neste contexto que projetos de autoria e produção voltados 

para os interesses dos alunos precisariam ser desenvolvidos.  

No entanto, o uso das tecnologias para expressão, produção e criação – 

como os projetos – são pretensões citadas pelos professores das Áreas de 

Humanas e de Códigos e Linguagens. Mas não fizeram parte das falas dos 

professores das áreas de Matemática e Ciências da Natureza. Este quadro levanta 

questões que se referem às diferentes perspectivas / visões dos professores 

relacionadas às suas áreas de atuação e que dizem respeito a conceitos e ideias 

sobre conhecimento e produção de conhecimento - que estariam presentes em sua 

formação - sobre o papel do computador e da Internet na produção do conhecimento 

e a autoria do aluno como motor de aprendizagens. Possíveis respostas sobre 

algumas discussões que estas questões propiciam encontram-se fundamentadas 

em princípios apontados para a Educação de Adultos expressos tanto na intenção 

socialmente transformadora de Freire (1996) quanto no pragmatismo de Knowles 

(2009). As metodologias mais adequadas a serem utilizadas nas práticas com as 

tecnologias também seriam decorrentes das respostas a estas questões.  

Outra questão que se levanta deste fato é: por que os professores citaram as 

atividades desenvolvidas relacionando-as a conteúdos disciplinares, enquanto que 

as atividades que poderiam se configurar como projetos de autoria ainda são um 

desejo por realizar?  
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5.2 DIFICULDADES E DEMANDAS RELACIONADAS AO USO DE COMPUTADOR 

E INTERNET NO ENSINO 

 

Para o desenvolvimento das práticas com computador e Internet na EJA 

foram encontradas dificuldades que dizem respeito à organização da modalidade e 

ao público atendido, às quais os professores apresentam algumas respostas. Mas, 

na opinião de um dos professores entrevistados: “A dificuldade quando eu olho para 

fora, como OT, são todas. É mais fácil eu elencar as facilidades, porque as 

dificuldades são muitas.” (D) 

 
5.2.1  Percepções dos alunos sobre o ensino 

 

Em relação ao público EJA, as características comportamentais de jovens e 

adultos diante das tecnologias são diferenciadas. Segundo os professores 

entrevistados, os primeiros têm familiaridade com as tecnologias digitais e gostariam 

de usar na escola as redes sociais para se comunicar, bem como ouvir músicas no 

site YouTube. Mas não sabem necessariamente desenvolver uma boa pesquisa e 

produzir um texto próprio no aplicativo disponível. Os adultos, principalmente os 

mais idosos, têm receio e não sabem manusear o computador. Alguns deles se 

recusaram a dirigir-se ao laboratório de informática quando da proposição de uma 

aula neste ambiente. Os depoimentos abaixo evidenciam esta questão:  
 

A dificuldade maior na EJA é que eles ainda estão muito amarrados ao 
tradicional. Eles acham que aula é o professor escrevendo no quadro e 
aluno copiando do quadro. Se fizer algo diferente eles acham que não é 
aula. Se levar para o vídeo (sala de vídeo), para ver um filme (longo) eles 
não aguentam, eles dormem. Para eles, aula, aula mesmo, é na sala de 
aula. (F) 
 
 
Então há esta preocupação de fazer este contato porque existe também 
um certo temor. (G) 
 
 
O aluno aqui na EJA acha que a aula é boa quando ele escreve muito. (D) 
  
 
Mas tem turmas, a dos senhores e senhoras, que se negavam a ir para o 
laboratório. Muitos têm bloqueio. Eles têm uma barreira muito maior que os 
adolescentes. É uma inovação que muitos deles têm medo. (H)  
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Verificava que alguns adultos, principalmente alguns idosos, sentiam medo 
em manusear o computador. Foi um desafio transformar o medo em 
vontade e desafio de superação. (I) 

 
 
Entre as soluções apontadas para superar estes desafios, os professores 

fizeram uso de argumentos em que buscavam ressaltar os objetivos educativos das 

atividades propostas e proporcionar mais aulas no laboratório, demonstrando a 

preocupação em fazer as inovações tecnológicas chegarem a estes alunos de forma 

que fosse aceitável para eles, para lhes despertar a vontade, e instigar o desafio de 

superação.  

O professor que levantou a questão do sono comentou que ao exibir vídeos 

pequenos no computador, o tempo de exibição pode ser adequado, os conteúdos a 

serem trabalhados foram mais bem focalizados e houve maior interação entre os 

alunos e destes com os conteúdos. A condução destes vídeos foi realizada com a 

proposição de questões pelo professor e a participação dos alunos com comentários 

e perguntas. Este procedimento melhorou condições de atenção dos alunos, e 

motivou-os para as aprendizagens na medida em que ofereceu espaço para a 

participação e questionamentos – o que ocorreu tanto entre jovens quanto adultos. 

Adequar situações em que os jovens, mais familiarizados com os 

computadores, e os adultos, sem nenhuma ou pouquíssima experiência, possam 

utilizar as mídias de acordo com outras capacidades conjuntas parece ser uma 

condição preferível neste momento para a condução de atividades no computador e 

na Internet, até que processos mais personalizados e de condução mais autônoma 

possam ser desenvolvidos individualmente. A estratégia observada no relato anterior 

aponta para esta solução. 

  
5.2.2 Percepções dos alunos sobre computadores e internet 

 

Segundo um dos professores entrevistados, para os alunos da EJA que são 

usuários e os que têm filhos usuários, o computador é um instrumento de lazer e de 

ócio, sendo este um paradigma construído socialmente. 

Nos mais jovens esta construção paragmática se manifesta no laboratório de 

informática da escola com pedidos de entradas no MSN ou Orkut ou outras redes 

sociais, sites que conheceram fora da escola. O laboratório de informática torna-se 

então o espaço para as transgressões da rotina de sala de aula e dispersões da 
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atividade proposta: enquanto fingem ler um texto no site de pesquisa, os alunos 

mais jovens buscam músicas e filmes para ouvir e ver.  

Adultos também veriam o computador como ferramenta de lazer, e não de 

aprendizado. Essa atribuição de sentido, associada ao paradigma de aula tradicional 

(escuta do professor e cópia) faria com que o adulto rejeitasse, a princípio, a 

utilização desta tecnologia na escola, o que demandaria ações que promovessem a 

aceitação do uso educativo conforme apresentado anteriormente. 

Para os alunos mais jovens, as soluções específicas foram para as 

transgressões de usos e envolveram: a repetição de estratégias educativas 

baseadas na argumentação; a vigilância na utilização; e, em algumas escolas, o 

bloqueio de sites. Dependendo da quantidade e intensidade com que as 

transgressões se manifestaram, os professores – a gerência da escola ou do 

laboratório de informática – optaram por uma ou mais destas soluções.    

Nos relatos sobre a decisão do bloqueio dos sites das redes sociais mais 

citados (Orkut e MSN) não foi apontada a existência de discussões na comunidade 

escolar nas quais se pensasse a relação custo-benefício educativo que esta solução 

encerra, ou a viabilidade de outras estratégias que motivassem mais eficientemente 

os alunos para a resolução de atividades com a Internet.  

É importante ressaltar a fala de Silveira de que: 
 

A defesa da inclusão digital é fundamental não somente por motivos 
econômicos ou de empregabilidade, mas por razões político-sociais, 
principalmente para assegurar o direito inalienável à comunicação. 
(SILVEIRA, 2001, p. 30) 

 

Se, a princípio, impedir a comunicação através destes sites é a medida 

menos difícil, por outro lado, conceitos como democracia, liberdade, cidadania e 

direitos (conteúdos transversais) podem ser mais bem apreendidos quando também 

exercitados nas situações comunicativas dentro da escola e no ambiente em rede, e 

os sites preferidos dos alunos podem servir primeiramente, e pedagogicamente, 

como ferramentas para exercício da expressão escrita e avaliações da mesma nas 

disciplinas das áreas de Códigos e Linguagens. É uma prática que poderia ser 

explorada, até que discussões e acordos sobre a utilização destes sites fossem 

estabelecidos na comunidade escolar, sem recair, isoladamente, sobre quaisquer de 

seus integrantes, a responsabilidade desta decisão. 
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5.2.3 Competências leitoras dos alunos e a exploração de hipertextos 

 

As defasagens nos níveis de escolaridade na EJA teriam maior impacto e 

trariam maiores desafios no desenvolvimento das práticas com as séries mais 

adiantadas do Segundo Segmento e do Ensino Médio que se referem aos propósitos 

do uso da Internet – a pesquisa – e dizem respeito às competências leitoras e/ou à 

produção textual dos alunos:  

 
Às vezes (a dificuldade) é lidar com a linguagem que tem nos sites de 
pesquisa. Principalmente na minha disciplina, eles utilizam uma linguagem 
muito formal, muito pouco ligada ao cotidiano, e eles (os alunos) têm 
dificuldade de entender o sentido das palavras, o texto. É uma coisa 
específica do meu conteúdo. (C) 

 

Embora este professor aponte a situação como específica de seu conteúdo, a 

questão da interpretação dos textos dispostos na web se repete na fala de outro 

professor, de outra disciplina, quando avalia o desempenho de seus alunos: “A 

dificuldade é outra, eles não alcançam, eles não sabem interpretar um texto.” (B) 

Estas questões são mais complexas e a solução não está somente nas mãos 

do professor que ministra suas aulas no laboratório de informática ou depende 

exclusivamente do uso do computador e Internet: ela diz respeito a processos de 

alfabetização e letramento29, não objetos desta pesquisa, mas que são preocupação 

comum a todos os professores da EJA e em todas as disciplinas porque viabilizam 

ou impossibilitam aprendizagens diversas, e mais destacados se mostraram quanto 

mais adiantada era a série de ensino. Preocupação que se faz presente no 

questionamento do professor de Química em relação às possibilidades das 

tecnologias: “até que ponto as tecnologias podem ajudar o aluno da EJA a superar 

suas defasagens de leitura e escrita?”  

Enquanto propostas efetivas para a superação destas defasagens não 

acontecem na instituição ou na unidade escolar, os professores entrevistados 

apontam, individualmente, algumas soluções para driblá-las e poder trabalhar com 

os conteúdos específicos de suas disciplinas: a orientação pontual e individual, para 

a leitura dos textos nos sites e para a produção textual correlata; a indicação de sites 

(ou blogs) com linguagens (estruturas frasais e vocabulário) mais próximas dos 

                                                
29 Letramento, do inglês “literacy”, é “o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo 
como condição por ter se apropriado da escrita”. (SOARES, 1999, p.18) 
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alunos – como aqueles desenvolvidos por outros professores – e a utilização de 

imagens e vídeos no computador.  

Um dos professores entrevistados apresenta as dificuldades dos seus alunos 

do ensino médio e explicita os benefícios das linguagens existentes no computador 

para desenvolver um trabalho que possa superá-las: 

 
Primeiro, o aluno na EJA já tem uma defasagem de cognição. Ele tem que 
recuperar processos motores, processos cognitivos que muitas vezes o 
aproximam daqueles processos lá do primeiro segmento. Segundo, este 
indivíduo já está inserido no mercado de trabalho, já está incluído 
socialmente, ele é em geral muito atarefado. Então de que forma a 
tecnologia contribui? Você trabalha com processos visuais com muito mais 
qualidade, você pode trabalhar com a produção e a compactação das 
informações de forma mais eficiente, você tem recursos para destacar uma 
ou outra informação, você tem recursos para associar informação com 
imagem, coisa que você não tem na sala de aula, e que aceleram os 
processos cognitivos, que facilitam o aprendizado. (D) 

 

A perspectiva educativa que sustenta sua fala situa-se no escopo daquela 

apontada por Sancho (2003) sobre a utilização de multimídias para a diversificação 

da apresentação de informações. 

O professor, citando o público da EJA, aponta em que situação o uso 

específico da imagem traz contribuições: 
 

Ao contrário do que o próprio aluno pensa (...) o processo de cópia não é 
um processo adequado porque ele está escrevendo (copiando), mas ele 
está pensando em outras coisas; porque ele já é um adulto, ele já é capaz 
de ser multitarefas. Então na verdade o nosso processo é o contrário: o 
adulto, ele precisa recuperar o sentido nas várias tarefas que ele faz ao 
mesmo tempo. Para isto a tecnologia é fundamental: ela acompanha este 
processo de aceleração deste adulto e oferece procedimentos que dão 
foco, como, por exemplo, (o uso da) imagem. (D) 

 
 

  A imagem contribuiria então para que o aluno adulto não se dispersasse, 

estabelecendo uma relação de sentido entre as atividades que realiza e a 

informação disposta, se o professor a inclui junto a outros procedimentos para atingir 

este objetivo.  

 

5.2.4 Disponibilidade de tempos na EJA X Uso de computador e Internet 
 

Uma questão que se apresenta na situação de sala de aula, considerando o 

perfil dos alunos da EJA em suas dificuldades e necessidades, é: como equacionar 

o tempo necessário para manuseio do computador e o tempo necessário para a 



 47

apresentação (fixação) de conteúdos disciplinares. São 40 ou 45 minutos de aula, 

em meio semestre, a serviço de um público que apresenta defasagens cognitivas a 

que se somam algumas resistências e habilidades não desenvolvidas para uso de 

computadores e Internet (conforme relatos anteriores). 

Esta foi a dificuldade mais apontada pelos professores entrevistados quando 

da realização das atividades. As soluções encontradas foram procurar limitá-las ao 

tempo disponível; desenvolver trocas de horários com outros professores para 

estender a aula ou estender o desenvolvimento das atividades para mais de uma 

aula quando as mesmas necessitavam de aprendizagem de manuseio para serem 

realizadas. A própria opção de uso do computador e Internet como elementos de 

apoio às atividades previamente realizadas é uma forma de responder a esta 

situação. Em outro depoimento a objetividade da atividade é apontada como fator 

determinante para equacionar o problema tempo. 

A falta de habilidade de alunos adultos para manusear o equipamento quando 

da produção de textos, seria superável, no contexto de uma aula, com a orientação 

do professor e/ou de colegas que tenham familiaridade com as tecnologias – uma 

estratégia já utilizada nestas turmas de jovens e adultos.  Mas a habilidade de 

manuseio não se constrói com pouco uso. Os automatismos operatórios necessários 

às ferramentas cognitivas, como aponta Pierre Lèvy (1993) demandam tempo e uso 

em processos sistemáticos que se repetem em variadas aplicações.  

Diz um dos professores entrevistados sobre o processo de produção textual 

pós-pesquisa na internet: 

 
Eles não sabem usar o teclado, eles não sabem usar um cedilha, não 
sabem onde estão as letras, não sabem como digitar, fazer maiúsculas, 
não sabem utilizar o mouse, o lado esquerdo, o lado direito. Eu é que tenho 
que passar todas estas informações (...) E o tempo. Hoje já vai para a 
terceira semana nesta atividade. (B) 

 

O professor sacrifica, momentaneamente, tempos do trabalho com os 

conteúdos de suas aulas em função da construção daquilo que percebe como 

necessário ao seu aluno, provavelmente considerando que a habilidade de escrever 

também com o computador seja importante diante dos usos sociais que envolvem a 

escrita com este equipamento (cadastro em instituições, preenchimento de 

formulários, troca de mensagens...). Esta seria uma abordagem correta, pensando 

principalmente que é no espaço da escola da EJA e com o professor de turma que 
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este aluno pode vir a desenvolver esta habilidade – parte necessária de um 

processo de alfabetização digital concomitante à alfabetização letrada.  

Mas, considerando as habilidades cognitivas superiores30 que podem ser 

trabalhadas com computadores, qual seria o investimento de tempo necessário dos 

alunos da EJA diante dos hipertextos dispostos na Internet na medida em que sua 

leitura textual se apresenta deficitária? Quanto e como imagens e vídeos podem 

contribuir para a agilidade e a compreensão de informações? Como construir 

hipertextos com elementos textuais e imaginéticos que possibilitem navegações 

expressivas, dentro dos tempos dispostos para a EJA, frente às aprendizagens de 

conceitos e conteúdos estabelecidos nos currículos?  

Estas questões encaminham propostas pedagógicas que ainda deverão ser 

construídas. 

 

5.2.5  Colaboração e compartilhamento de experiências com computador e 
Internet pelos professores da EJA 

 

Embora as comunidades de aprendizagem se proliferem na web e os cursos 

à distância se disponham cada vez em maior quantidade, percebe-se um sentimento 

de isolamento em parte dos professores entrevistados que não condiz com o espírito 

comunitário indicado no documento da Confintea VI como necessário às 

colaborações entre professores e para as aprendizagens em rede como aponta 

Silveira (2001). Desta forma também estaria faltando o espírito da alfabetização 

tecnológica: 

 
Às vezes não coincide, os encontros que a gente tem, não dá para 
conversar, discutir, cada uma vai para as suas salas, né, e eu acho esta 
questão do professor, que é uma questão muito séria, que é a questão do 
isolamento. O professor, ele não para, era para ter mais encontros. (E) 

 
 
A citação do professor indica que a aprendizagem que pretende é específica, 

está vinculada ao exercício da função em determinada escola, o que particulariza 

profundamente seu foco na realidade ali constituída.  

Encontros que na fala de outro professor se definem como pedagógicos, 

situados como de equipe e voltados para o aprimoramento profissional: “A troca 

                                                
30 Ver estrutura cognitiva da Taxonomia de Bloom neste trabalho: p. 24, 1º parágrafo. 
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entre a equipe pedagógica é fundamental e certamente favorecerá a atuação 

profissional do professor” (I). 

E que se ampliam, na fala de outro professor, para as políticas públicas que 

apóiem a participação de professores em encontros promotores de conhecimento de 

maior amplitude – eventos:  
 

Eu sinto muita falta disso. Enquanto escola do Estado, a gente fica excluído 
de congressos, feiras, a gente quase não participa. A gente fica sem saber 
o que tem. (G) 

 

Percebidos como uma necessidade, os encontros e as trocas pedagógicas 

entre os professores são corroborados por idéias próprias à sociedade e à educação 

que se pretende desenvolver neste século, expressas por autores citados 

anteriormente neste trabalho: a aprendizagem continuada (no exercício da função e 

para o aprimoramento profissional); voltada para a solução de problemas 

(encontrados em seu fazer pedagógico) e com os pares (para uma aprendizagem 

colaborativa). São compatíveis à metodologia de projetos que só se pode propor e 

se desenvolver, efetivamente, na coletividade.  

Mas não há coletividade onde não há encontros, pois são estes que permitem 

as trocas entre os seres humanos.  

E, se no âmbito de suas atribuições, conforme o quadro descrito por Oliveira 

(2004)31, o professor da EJA se vê impossibilitado de formação – ou autoformação, 

como estabelecer contato com novas ferramentas, mídias ou técnicas apropriadas? 

A fala a seguir indica a necessidade deste “encontro” também com recursos 

que já estariam disponíveis, seriam de conhecimento do professor, mas ainda não 

assimilados por ele: 
 

Alguns (recursos) que permitam a interatividade, com exercícios, respostas, 
jogos. Tem várias coisas legais, que eu acho que o professor tinha que ter 
mais contato, para que ele pudesse escolher quando usar. (J) 

 

Ao veicularem a necessidade de utilizarem outras ferramentas (softwares ou 

aplicativos) que permitam atividades mais dinâmicas e interativas, para que possam 

desenvolver a autoria e a criatividade (atividades cognitivas superiores) com os 

alunos, os professores demonstrariam, como aponta Sancho (2003) que – pelo 

menos em termos de predisposição pedagógica – estariam mais preparados para a 

                                                
31 Ver citação de Oliveira neste trabalho: p. 21, 3º parágrafo. 
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suposta mudança que as TIC provocariam do que suas condições de trabalho o 

permitem, pois querem as mudanças, veem a necessidade de aprender a realizá-

las, mas apontam algumas questões que momentaneamente os impedem: “Não, 

não aconteceu nada, eu é que dei uma freada: cansaço, infelizmente...” (F) A fala 

deste professor aponta para as questões apresentadas por Oliveira (2004) sobre 

condições dos trabalhadores da EJA, como a dupla ou tripla jornada de trabalho. 

Um OT entrevistado, também professor, que devido à formação específica e 

na função que exerce pode multiplicar abordagens, procedimentos e metodologias 

mais compatíveis com as TIC junto aos outros professores, diz-se excluído das 

reuniões pedagógicas. Esta situação pode ser indicadora de concepções não 

pedagógicas da função ou de sua não valorização por parte de coordenadores e 

gestores. Posição contrastante à postura de professores entrevistados que apontam 

o papel deste profissional enquanto facilitador – na medida em que apoiou e 

viabilizou propostas de aulas; ou orientador – quando indicou possíveis abordagens 

com as mídias existentes na escola e disponibilizou softwares, ferramentas e sites 

para a realização de práticas diferenciadas. Entre os 10 professores entrevistados, 

seis apontaram a importância do trabalho do OT para que acontecesse a utilização 

pedagógica dos computadores e internet. As respostas sobre os motivos que os 

levaram ao uso destes meios e poucas citações de cursos de capacitação32 

parecem confirmar esta informação. 

 

5.3 POTENCIALIDADES DO USO DE COMPUTADOR E INTERNET NO ENSINO 

 

Em relação aos resultados das aprendizagens propostas com o uso do 

computador e da internet, os professores pontuam primeiramente a questão da auto-

estima desenvolvida, como demonstrada na fala abaixo de um professor do ensino 

médio na EJA: 

 
Eu não vejo uma melhora na aprendizagem. Eu vejo uma melhora no 
psicológico, deles (os alunos) se sentirem melhores. Eles criam confiança 
em si próprios. Esta turma melhorou bastante. Minha aula é sexta feira 
depois do recreio, e eles (os alunos) ficam aqui até quinze para as dez. (B) 

 

Uma apreciação dos professores sobre este aumento de auto-estima, 

enquanto fato, estaria relacionada à própria utilização do equipamento, que daria ao 
                                                
32 Ver descrição da situação neste trabalho: p. 36, último parágrafo e p. 37, 1º parágrafo. 
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aluno uma perspectiva de apropriação de um bem cultural próprio do Tempo em que 

vive. Outra perspectiva assinalada pelos professores é a de que uma relação de 

temor quanto à inovação tecnológica pode ser enfrentada, e este temor eliminado.  

Também foi apontado que os alunos desenvolveram aprendizagens mais prazerosas 

em relação aos conteúdos disciplinares trabalhados, para as quais contribuiu a 

utilização das diversas linguagens.  

Tais considerações sobre temor, apropriação, prazer e aprendizado positivo 

não se estabelecem de forma isolada, por um professor e somente para o seu aluno 

da EJA. Como aponta Freire (1996) somos (todos) seres leitores do mundo, e as 

apreciações dos professores indicam que os alunos trabalhadores da EJA, embora 

sem estar em contato íntimo com computadores e Internet, de certa forma também 

teriam percebido, através das relações econômico-sociais que vivenciam, aquilo que 

afirma Silveira (2001, p.18): “Estar de fora da rede é ficar de fora dos principais 

fluxos de informação. Desconhecer seus procedimentos básicos é amargar a nova 

ignorância”. Dominar os computadores e saber manuseá-los, decifrar mecanismos 

(comandos), é o primeiro passo que permite estar dentro do mundo que solicita 

inscrições em concursos via Internet, o preenchimento de cadastro para emprego na 

forma online ou o acompanhamento de boletim de filhos na forma eletrônica.  

Situações de vida real que suscitam o desejo de posse dos alunos, e que a escola 

pode estabelecer como uma possibilidade mais concreta: 
 

Os resultados foram satisfatórios a partir do momento em que vi motivação, 
vontade e liberdade em utilizar essa ferramenta nas atividades [...]. O mais 
importante foi ver o aluno íntimo com o computador e desejando utilizá-lo 
no seu cotidiano. (I) 

 

Os professores do primeiro segmento e das séries iniciais do segundo 

segmento apresentaram total apreciação positiva quanto aos resultados cognitivos, 

apesar das mesmas dificuldades de leitura e escrita dos alunos.  Já no ensino médio 

essas dificuldades levam os professores a apontarem a ampliação da auto-estima 

como resultado principal. Pesa sobre este segmento uma grade curricular mais 

complexa e aprofundada, onde aquelas não competências básicas de leitura e 

escrita apresentadas pelos alunos competem com outras, relacionadas à construção 

de conceitos fundamentais em Matemática, Química, Biologia, etc. Não foram 

citados jogos (simuladores, animações, infográficos ou apresentações multimídia) 

para o desenvolvimento destes conceitos e a fala de um dos OT sobre a 
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necessidade de jogos de matemática para possibilitar atividades mais interativas, 

não esclarece se ele desconhece aqueles que existem ou se os que existem não 

satisfazem às demandas dos alunos da modalidade. Esta questão de adequação é 

importante, e conforme sugerido no Estatuto da EJA quanto à contemporaneidade 

de meios33, se há princípios que regem a composição de cartilhas e livros didáticos 

que são próprios para a EJA, também estes aplicativos eletrônicos deveriam segui-

los. Quando o professor indica blogs de professores para que seus alunos 

desenvolvam pesquisas, ele está justamente considerando o perfil destes diante das 

informações e da forma com que são dispostas na web em relação ao volume, 

vocabulário, apresentação, profundidade, formas de navegação, etc. Estas são 

questões que interferem nos resultados das aprendizagens, pois facilitam as 

relações dos alunos com os equipamentos e suas mídias, suas leituras e 

interpretações. 

Por outro lado, este quadro aponta para o desconhecimento coletivo de 

objetos de aprendizagem específicos para a EJA, o que provavelmente está 

relacionado à causa também coletiva.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                
33  Parecer CNE/CEB 11/2000, citado neste trabalho: p. 17, 1º parágrafo. 
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6 CONCLUSÃO  

 

A pesquisa aqui desenvolvida aponta resultados sobre os usos educativos de 

computadores e Internet que eram presumíveis no escopo do referencial teórico aqui 

apresentado. Mas levanta, ao longo da análise das informações recolhidas, outras 

questões que dizem respeito ao bom desenvolvimento das práticas e outras que se 

referem aos sujeitos coletivos da EJA nos espaços presenciais onde as mesmas 

acontecem e nos espaços virtuais onde seriam uma possibilidade. 

Pierre Lévy (1993, p. 188) diz que na atualidade, os coletivos cosmopolitas 

compostos de indivíduos, instituição e técnicas são os sujeitos de novas formas de 

pensar. Ele cita Isabelle Stengers e Judith Schlanger, para explicar que as 

apropriações de sentido precisam acontecer ao mesmo tempo nos planos científico, 

econômico, cultural e etc. para que uma inovação técnica exista34. Complementa 

esta consideração apontando que: 

 
[...] nenhuma destas aquisições de sentido encontra-se previamente 
garantida, nenhum avanço técnico é determinado a priori, antes de ter sido 
submetido à prova do coletivo heterogêneo, da rede complexa onde ela 
deverá circular e que ela conseguirá, eventualmente, reorganizar. (LÉVY, 
1993, p.189) 

 

Mas como está se constituindo esta rede complexa na EJA? 

A pesquisa aponta que o coletivo heterogêneo das escolas é composto de 

professores usuários e não usuários, desenvolvedores e não desenvolvedores de 

práticas pedagógicas com computadores e Internet. Há aqueles que procuram fazer 

uso destas tecnologias por entenderem que as mesmas contribuirão para o alcance 

dos objetivos estabelecidos em uma grade curricular, diferenciando as atividades 

propostas com linguagens diversas. Há aqueles que também buscam a inclusão 

digital de seus alunos, entendendo que estas mesmas tecnologias são parte do 

Tempo em que vivemos. E há aqueles que pretendem transformar a aprendizagem, 

a instituição ou vidas através da capacitação para o uso das tecnologias. Estas 

atribuições de sentido poderiam contribuir para que as escolas da EJA pudessem 

estabelecer formas mais adequadas de pensar e fazer a educação no século XXI.  

O documento da Unesco sobre padrões de competência TIC para professores 

indica que a familiaridade do profissional com a informática é fator determinante para 

                                                
34 (STENGERS et SCHALANGER, 1992 apud LÉVY, 1993, p.188) 
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a utilização pedagógica do computador e da Internet, e as práticas nos grupos 

entrevistados demonstram que algumas transformações estão em curso. Percebe-se 

que entre os professores participantes da pesquisa o desejo de fazer diferente é 

motor da experimentação e da utilização orientada; e que a concepção de finalidade 

de uso é fator decisivo na diferenciação das práticas. Se, a princípio, algumas 

daquelas aqui pesquisadas parecem repetir formas tradicionais de dar aula, desejos 

e vontades expressos pelos professores apontam caminhos para mais interação, 

para mais criatividade e para a construção coletiva. Para este outro fazer seria 

necessário, segundo professores, não só a aprendizagem de ferramentas 

compatíveis, mas principalmente a aprendizagem com os pares – uma possível 

garantia de aplicabilidade e vinculação entre teoria (discurso) e prática (ação efetiva) 

à realidade existente.  

Os ambientes online (redes sociais, listas de discussão e fóruns), coletivos 

cosmopolitas de possíveis atribuições de sentido educativo às tecnologias, foram 

apontados apenas uma vez como possíveis espaços para as aprendizagens 

colaborativas – percebidas como necessárias pelos professores entrevistados. Os 

espaços constituídos pelo próprio governo do Estado do Rio (os sites Conexão 

Professor e as redes sociais de mesmo nome no Ning, Orkut e Twitter) para que as 

comunidades se estabelecessem não foram citados.   

Seria mais fácil desenvolver aprendizagens sobre uso de mídias com outros 

professores em rede virtual do que com os colegas de trabalho da EJA na própria 

escola? Considerando a necessidade de encontros e trocas apontada por 

professores entrevistados, é possível questionar tanto a eficiência das unidades 

escolares de EJA no que diz respeito à constituição, de fato, de suas equipes de 

trabalho, quanto à possibilidade, nas circunstâncias descritas, de seus professores 

estarem nas redes virtuais com esse propósito – na medida em que, voluntária e 

majoritariamente, não as citaram. 

As diferentes formas de lidar com as realidades particulares de cada EJA 

apresentam soluções variadas e variáveis, sendo possível apontar novos caminhos 

para o ensino-aprendizagem através de práxis individualizadas. Mas a colaboração 

os multiplicaria. Há indicativo de que as trocas fundamentais entre as equipes 

pedagógicas podem se constituir como meios que viabilizem estas novas práticas 

nos espaços presenciais da EJA e outros que possam ser estabelecidos na rede 
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virtual. Neste momento, as circunstâncias indicam que os segundos não anulam 

nem substituem os primeiros. 

Novas questões aqui se apresentam quanto à ampliação e desenvolvimento 

de práticas com computador e Internet na EJA, algumas delas diretamente 

relacionadas aos modos de fazer com as mídias, mas outras dizem respeito à 

necessidade da constituição dos espaços de troca entre os professores, para que 

essas práticas possam ser discutidas, aprendidas e vivenciadas de acordo com as 

realidades em que transitam. Neste contexto, a elas antecede a discussão sobre a 

real constituição da escola de EJA enquanto comunidade e do corpo docente 

enquanto equipe, considerando que o fazer coletivo é fundamentalmente necessário 

às aprendizagens do século XXI. 

Fechando esta conclusão, cabe ressaltar que a utilização dos computadores e 

Internet ainda é, na EJA, uma “novidade”. E o que move os professores inovadores 

nos contextos em que atuam? As falas abaixo anunciam o mesmo elemento 

essencial em quaisquer aprendizagens. 
 

O primeiro passo para desenvolver um pensamento próprio é instigar a 
curiosidade. Eu também quero aprender, quero ser mais curiosa. Isto que é 
a beleza do processo. E a gente aprende junto, e a gente se transforma 
junto. (A) 
 
 
Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, de materiais, de 
métodos para uma aula dinâmica, é preciso, indispensável mesmo, que o 
professor se ache “repousado” no saber de que a pedra fundamental é a 
curiosidade do ser humano. É ela que me faz perguntar, conhecer, atuar, 
mais perguntar, re-conhecer.  (FREIRE, 2003, P. 86, grifos do autor) 

 
 

O professor, enquanto profissional curioso, na medida em que pesquisa, 

experimenta e cria com novas tecnologias colhe subsídios para avançar no seu 

conhecimento e nas práticas com as mesmas. O que foi observado neste trabalho é 

que os professores entrevistados moveram-se através da curiosidade profissional. A 

partir dos usos atribuídos ao computador e à Internet, indicaram necessidade de 

aprendizagens particulares, desejos de fazer diferente e vontade de trabalhar de 

forma colaborativa. Enfrentaram, driblaram e apresentaram soluções próprias para 

as dificuldades encontradas. Estas respostas advindas das práticas seriam mais 

eficientes e conjunturais se pudessem ser, efetivamente, apresentadas e 

desenvolvidas em colaboração com mais professores. 
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ANEXO 1 – TAXONOMIA DE BLOOM MODIFICADA 

 

DIMENSÕES DOS PROCESSOS COGNITIVOS E DO CONHECIMENTO 

Dimensão dos processos cognitivos 

Relembrar 
 Resgatar conhecimentos relevantes da memória de longo prazo 

Entender 
 Construir significados a partir das mensagens instrucionais 

Aplicar 
 Usar um procedimento numa dada situação 

Analisar 
 

Determinar quais fatos se relacionam com outros em um propósito 
geral 

Avaliar 
 Fazer julgamentos baseado em critérios 

Criar Juntar elementos de modo a formar um todo coerente ou funcional, 
reorganizar elementos em um novo padrão ou estrutura 

Dimensão do conhecimento 
Conhecimento 

Factual Conhecimentos básicos já familiarizados 

Conhecimento 
Conceitual 

Interrelações entre os elementos básicos de uma estrutura que 
os permite funcionar conjuntamente 

Conhecimento 
Procedimental 

Como fazer algo, métodos de questionamento, critérios para 
utilização de habilidades, técnicas, algoritmos e métodos 

Conhecimento 
Metacognitivo 

Conhecimento da cognição em geral, da cognição e da 
prontidão 

Quadro baseado na Taxonomia de Bloom modificada conforme apresentado por TAVARES e 
CARVALHO in: O Mapa Conceitual Hierárquico e a Taxonomia de Bloom Modificada (2010, p. 4, 5). 
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ANEXO 2 – PADRÕES DE COMPETÊNCIAS EM TIC PARA PROFESSORES 
 

 CAPACIDADES HUMANAS  

Política e visão Alfabetização 
em tecnologia 

Aprofundamento 
do conhecimento 

Criação do 
conhecimento 

Currículo e 
Avaliação 

Conhecimento 
básico 

Aplicação do 
conhecimento 

Habilidades do 
século XXI 

Pedagogia Tecnologia 
Integrada 

Solução de 
Problemas 
complexos 

Autogestão 

TIC Ferramentas 
básicas 

Ferramentas 
complexas 

Ferramentas 
gerais 

Organização e 
Administração 

Sala de aula 
padrão 

Grupos 
colaborativos 

Organizações 
de 

aprendizagem 

C
O

M
PO

N
EN

TE
S 

  E
D

U
C

AC
IO

N
AI

S 

Desenvolvimento 
profissional do 

docente 

Alfabetização 
digital 

Gerência e 
orientação 

Professor como 
aluno modelo 

Quadro baseado no Marco do Currículo in Módulos de Padrão de Competência em TIC para 
Professores, da Unesco, p. 5. Publicado em 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156207por.pdf  
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ANEXO 3 - DADOS SOBRE PROFESSORES ENTREVISTADOS 
 
 
 
3.1  PERCENTUAL DE PROFESSORES POR ÁREA DE ATUAÇÃO 

20%

20%

20%

20%

20%

Expressão e Linguagens Ciências da Natureza
Matemática Ciências Humanas
Multidisciplinar

 
 
 
 
3.2  PERCENTUAL DE PROFESSORES POR ANOS DE EXPERIÊNCIA NO 
MAGISTÉRIO 

20%

10%

20%
30%

20%

menos de 5 menos de 10 menos de 15
menos de 20 menos de 25 igual e maior que 25
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3.3 PERCENTUAL DE PROFESSORES POR ANOS DE EXPERIÊNCIA EM EJA 

20%

20%

40%

10%

10%

menos de 5 menos de 10 menos de 15

menos de 20 menos de 25 igual e maior que 25
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


