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1. RESUMO 

O objetivo deste artigo é apresentar os resultados parciais do projeto de iniciação 

científica (PIC) intitulado: Alfabetização Tecnológica na Educação de Jovens e Adultos - 

EJA, realizado em uma escola do município de Campo Grande - MS, com o objetivo de 

potencializar a utilização de jogos e ferramentas tecnológicas com educandos, na 

fixação de conteúdos ensinados nas escolas ou previstos no currículo desta modalidade 

de ensino. Entre as ações que pretendemos desenvolver, estão a pesquisa bibliográfica 

sobre a utilização dos jogos e ferramentas tecnológicas com educandos da EJA, tendo 

como base, o aporte teórico autores como BELLONI (2005), VYGOTSKY (1978), 

MORAES (1998) e a observação empírica do objeto em estudo. A intenção desse artigo 

é refletir, conhecer algumas práticas que busquem possibilidades de um fazer 

pedagógico, utilizando ferramentas tecnológicas, que aperfeiçoem os aspectos físico, 

social, cultural, emocional e cognitivo do processo de alfabetização digital dos 

educandos da EJA. 

2. INTRODUÇÃO 

A proposta originou-se da escassez de pesquisas regionais que 

descrevam o processo de aprendizagem com o uso das tecnologias, na modalidade 

de ensino EJA, essa necessidade evidencia-se, sobretudo, o fato de que estas 

ferramentas estão postas, cada vez mais, em nosso meio, convergindo o mundo 

digital e o mundo dito real. 

A intenção é mostrar que os recursos tecnológicos ampliam as 

possibilidades e seus meios didáticos no qual o professor torna-se o preparador da 

situação didática, que conduz os estudantes na interação e socialização do 

conhecimento e isso requer do educador um conhecimento inicial acerca do 

funcionamento destas, e uma associação correta acerca das tecnologias e o 

conteúdo a ser trabalhado. Como diz também Mamede-Neves e Duarte: 

Em face disso, acreditamos que a escola precisa se deslocar das 

concepções de ensino/aprendizagem, nas quais o livro e ela própria 

se configuram como únicas possibilidades de aquisição de 

conhecimento e de cultura (tomada apenas como erudição), em 

direção a outras concepções, em que conhecimento, cultura e 

comunicação se aproximam, na medida em que são pensados a 

partir de novos parâmetros teórico/conceituais. 

(MAMEDE-NEVES; DUARTE, 2008, p.14)  

Além do que, o uso das tecnologias para jovens e adultos tem sido 

comprovado por diversos pesquisadores que muito os atraem se bem trabalhados, 

como descreve também Moram: 
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Os jovens se identificam com o vídeo, a televisão, o videogame e o 

computador. Os meios eletrônicos respondem à sensibilidade dos 

jovens: são dinâmicos, rápidos: tocam primeiro o sentimento, a 

afetividade, depois a razão. Os jovens leem o que pode ver, 

precisam ver para compreender (os adultos precisam ler para 

compreender). Os meios atraem pela mistura de linguagens: 

integram a linguagem visual, a falada, a do movimento, a musical, a 

escrita (legendas), de forma agradável, bonita, rápida e sintética. 

(MORAM, 1993, p. 21) 

Os recursos tecnológicos didático-pedagógicos estão presentes no 

contexto atual e, cada vez mais, à medida que a tecnologia se expande, aumentam-

se os recursos, novos inventos são produzidos e inseridos na sociedade. O homem 

atual se comunica virtualmente, e obtém informações de maneira muito rápida. A 

interação social ocorre não mais com indivíduos que partilham um determinado 

meio, e sim com indivíduos que estejam dentro do espectro compreendido pela 

inclusão digital. 

Como ponto de partida, utilizaremos os ensinamentos da obra de Vygotsky 

(1978), sobre a zona de desenvolvimento proximal, onde o autor teoriza sobre a 

questão dividindo as zonas de conhecimento em real e potencial. De forma mais 

clara, define-as como: conhecimento real é aquele em que há o domínio, aquilo que 

se conhece, sabe, articula; e o conhecimento potencial é aquele que se pode 

dominar com a ajuda de outro.  

O computador, por sua vez, tem sido o centro de discussões, enquanto 

ferramenta pedagógica para a promoção da inclusão social do cidadão e o 

desenvolvimento das competências para a vivência na chamada sociedade da 

informação, por sua vez, torna-se um aparelho habitual em nosso meio social, e 

todos terão de aprender a conviver com essa máquina na vida pessoal assim como 

na vida profissional. Baseados nesta concepção, e com a finalidade de contribuir 

para a promoção e ampliação da integração entre escola e comunidade, o trabalho 

aqui apresentado, relata o desenvolvimento de uma oficina de informática, voltada 

exclusivamente ao público da EJA, na perspectiva de realizar a inclusão digital 

destes educandos e por conseguinte, a inserção e valorização na sociedade. 

3. OBJETIVOS 
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Objetivo Geral desse trabalho é analisar o uso dos recursos tecnológicos 

utilizados durante o processo de ensino e aprendizagem, nas aulas ministradas aos 

alunos da modalidade de ensino, Educação de Jovens e Adultos – EJA, durante o 

ano letivo de 2013. 

E tem como objetivos específicos: Identificar ferramentas que pertencem e 

podem ser denominadas de tecnológicas, e qual o seu uso na prática em aula; 

Observar a utilização dos recursos tecnológicos dentro de sala, sob o prisma de sua 

eficiência e seu caráter didático-pedagógico; Apontar as teorias de ensino e 

aprendizagem que melhor se adéquam para subsidiar a didática. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Pretendemos aplicar com alunos do EJA, jogos de fácil acesso a comunidade, 

rigorosamente selecionados, visando a adequação do trabalho que 

desenvolveremos ao público-alvo. Após este primeiro contato será reunido o grupo 

de pesquisa, para definirmos os melhores jogos e programas que ofertaremos aos 

mesmos visando, desenvolver  aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e 

cognitivo em um curso de informática básica.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Propomos aos educandos da EJA, um curso básico de informática de 44h, que 

suprisse todas as suas dificuldades e que lhes oferecessem suporte suficiente para 

se alfabetizarem tecnologicamente.   Seriam incumbidos aos pesquisadores, de criar 

materiais que pudessem facilitar a compreensão dos conteúdos trabalhados dali 

para frente.  

Após estudos sobre as necessidades dos educandos e as exigências do 

mercado de trabalho, para inserção e inclusão deste público-alvo, de volta à 

sociedade, seriam necessários aplicar um curso de informática básica, desde o 

conhecimento do computador a exploração do uso da internet, dividida em VI 

módulos. O conteúdo foi organizado em módulos de modo espiral, ou seja, à medida 

que os conteúdos forem avançando sempre se retomará o que já foi ensinado para 

que seja inserido no novo contexto.  
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A discussão a respeito da utilização de jogos e ferramentas tecnológicas com 

educandos da EJA - Educação de Jovens e Adultos em busca de promover a 

formação destes estudantes, considera os eixos-formadores do Ensino fundamental 

e Ensino médio: científico-cultural, político-econômico, e tecnológico; e proporcionar 

uma educação com práticas didático-pedagógicas específicas, aperfeiçoando o 

aprendizado destes.  

O caminho trilhado revela que ainda temos muito a aprender sobre a educação e 

prática pedagógica desenvolvida com a referida modalidade de ensino, em busca de 

um fazer pedagógico com qualidade, respeitando as especificidades. Caminho esse, 

que perpassa pela reflexão da prática desenvolvida, buscando subsídios teóricos e 

práticos para a realização de um trabalho com qualidade. 
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