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RESUMO 

O objetivo deste artigo é apresentar os resultados parciais do 
Projeto de Iniciação Científica intitulado: Alfabetização 
Tecnológica na Educação de Jovens e Adultos, realizado na Escola 
Estadual Dolor Ferreira de Andrade, no 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. De acordo com a Secretaria de Estado de 
Educação de Mato Grosso do Sul, um dos objetivos principais da 
Educação de Jovens e Adultos, é promover a formação de jovens e 
adultos considerando 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. 
Entre as ações que pretendemos desenvolver, estão à pesquisa 
bibliográfica sobre a utilização dos jogos e ferramentas tecnológicas 
com educandos da EJA, tendo como base, o aporte teórico que nos 
leve a refletir sobre esse tema 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 Educação de Jovens e 
Adultos. 

 
Palavras-Chave: Tecnologia; Aprendizagem; Práticas pedagógicas.  
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1. INTRODUÇÃO  

  A modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos – EJA tem por objetivo 

resgatar o compromisso histórico da sociedade brasileira e contribuir para a igualdade de 

oportunidades, inclusão e justiça social, o que fundamenta sua construção nas exigências 

legais definidas abaixo: 

A Constituição Federal do Brasil/1988 incorporou como princípio que toda e 
qualquer educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF. Art. 205). 
Retomado pelo Artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
LDB 9.394/96, este princípio abriga o conjunto das pessoas e dos educandos 
como um universo de referência sem limitações. Assim, a Educação de Jovens 
e Adultos e Idosos, modalidade estratégica do esforço da Nação em prol de 
uma igualdade de acesso à educação como bem social, participa deste 
princípio e sob esta luz deve ser considerada. (BRASIL,1988, p.02) 
 

  Nos dias de hoje, tornou-se importantíssimo o conhecimento da tecnologia, 

como inclusão, que pode ser utilizada como ferramenta auxiliar na educação dos jovens e 

adultos, principalmente na educação profissional, e que está presente em quase todos os 

lugares. 

  De acordo com os dados do IBGE, 2004, devido aos avanços da medicina, a 

sociedade brasileira teve um retorno significativo de idosos à vida ativa e produtiva, o 

que trouxe um grande número destes para os bancos escolares, principalmente nas 

turmas da EJA. Nos próximos 20 anos, estima-se que a população de idosos possa chegar 

a mais de 30 milhões. Diante dessa perspectiva faz-se necessário ampliar, o mais rápido 

possível, as políticas sociais, econômicas e educacionais que preparem a sociedade para a 

nova realidade que se apresenta. 

  Os desafios apresentados pelo envelhecimento da população variam em 

dimensões e dificuldades, mas é necessário que o idoso seja integrado na sociedade como 

alguém que acumulou experiências e tem muito a contribuir; pois viver afastado desta é 

um dos fatores para o aceleramento do envelhecimento. 

  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. 



(não alterar)  3 

(não alterar) Anuário da Produção de Iniciação Científica Discente • p. 1-15 

  O pesquisador Francisco Borges da Silva1, em um trecho de seu trabalho sobre a 

atual educação brasileira com mídias nos anos de 2011 e 2012, descreve que a mesma tem 

passado por várias transformações, tais como seleção e organização dos conteúdos, 

técnicas e métodos inovadores, paradigmas e eixos temáticos de acordo com a nova 

realidade do educando. Uma maior atenção ao processo de formação docente é requerida 

diante da diversificação das técnicas e os métodos de ensino. Cabe lembrar que toda essa 

mudança se constitui em torno do processo de ensino e aprendizagem e precisa estar em 

sintonia com o contexto social pelo qual o mundo vem passando. 

  Segundo Belloni: 

Os modos de acesso ao conhecimento de amanhã são difíceis de imaginar e, 
então, o melhor caminho será centrar o foco no utilizador (usuário) por duas 
razões logicamente necessárias: entender como funciona esta autodidaxia para 
adequar métodos e estratégias de ensino; e assegurar que não se percam de 
vista as finalidades maiores da educação, ou seja, formar o cidadão 
competente para a vida em sociedade o que inclui apropriação crítica e criativa 
de todos os recursos técnicos à disposição desta sociedade. (BELLONI, 2005, 
p.5) 

 

  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, realizada na Escola Estadual Dolor 

Ferreira de Andrade (Secretaria de Estado de Educação/MS) no município de Campo 

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

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

  As reflexões apresentadas a seguir sintetizam as discussões feitas com os 

educandos do curso de informática básica, do programa de iniciação científica – PIC, da 

Anhanguera Educacional de Campo Grande - MS, ministradas pelos acadêmicos 

pesquisadores, e as professoras orientadora e co-orientadora. No foco das discussões 

procuramos estabelecer uma relação entre o objeto de pesquisa que é potencializar a 

utilização de jogos e ferramentas tecnológicas com educandos da EJA. 

  Portanto, a escolha do tema é resultante da falta de pesquisas na área para esta 

modalidade de ensino, mais do que isso, revela-se como fruto das inquietações e desejos 

dos pesquisadores, em revelar quando utilizadas adequadamente, melhoram os aspectos 

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

educandos da EJA. 

                                                           
 
1 Da Silva, Francisco Borges. Recursos tecnológicos: Ferramentas didático-pedagógicas. Local: Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul – EaD. 2011/2012. 
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2. OBJETIVOS  

· Analisar o uso dos recursos tecnológicos utilizados durante o processo de ensino e 

aprendizagem, nas aulas ministradas aos educandos da modalidade de ensino, Educação 

de Jovens e Adultos – EJA, durante o ano letivo de 2013; 

· 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. 

3. METODOLOGIA  

  Para a elaboração deste artigo de cunho científico, analisamos empiricamente os 

recursos tecnológicos, através da observação de aulas ministradas na EJA. Como suporte 

teórico da observação das aulas, utilizamos as ideias sobre a organização do meio didático 

segundo a teoria sócio-interacionista de Vygostky2. 

  Como ponto de partida, os ensinamentos da obra de Vygotsky3 (1978), em 

relação a zona de desenvolvimento proximal – ZDP, onde o autor teoriza, dividindo as 

zonas de conhecimento em real, proximal e potencial. De forma mais clara, esclarece: 

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. A 

distância entre o conhecimento real e o conhecimento potencial é chamada de zona de 

desenvolvimento proximal. É o momento no qual o educador deve ser o mediador- 

facilitador do processo de aprendizagem. Para melhor compreensão, esclarecemos com a 

tabela abaixo: 

 

 

                                                           
 
2VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

  
3VYGOTSKY, Lev Semenovitch. A Formação social da mente. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p.110. 
 

Nível de desenvolvimento Nível de desenvolvimento Nível de desenvolvimento 

Real Proximal Potencial 
O que sei fazer Preciso de ajuda O que aprendi 
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4. DESENVOLVIMENTO  

  O projeto foi organizado de acordo com as seguintes etapas como se descreve a 

seguir: 

1ª. Etapa – Levantamento e revisão de referências bibliográficas, buscando os autores 

citados, bem como novas fontes que tenham relação com o tema e organização da equipe 

na delegação das tarefas, em busca de cumprir com a aquisição dos primeiros materiais; 

2ª. Etapa – Buscar parcerias com as instituições ofertantes do espaço para pesquisa; 

3ª. Etapa – Reconhecimento do público-alvo, suas necessidades, áreas disponíveis pela 

instituição, e se houver à disposição, o acesso ao Projeto de política pedagógica; 

4ª. Etapa – Aplicação do grupo, sobre as atividades selecionadas, conforme visitas 

realizadas; 

5ª. Etapa – Estudo de casos para análise criteriosa, referente aos educandos do qual foram 

trabalhados. Após este período demos continuidade com retorno a instituição novamente;

   

  A pesquisa de campo foi realizada em duas etapas: 

• 1ª observação acerca da utilização dos recursos tecnológicos usados durante as aulas;  

• 2ª verificação da existência de uma teoria de ensino e aprendizagem utilizada pelo 

docente como pano de fundo durante a execução das aulas;  

  Procuramos realizar testes com educandos da EJA, onde utilizamos jogos de fácil 

acesso a comunidade, rigorosamente selecionados, visando à adequação ao público-alvo. 

Observamos os seguintes requisitos para delimitação dos sujeitos da pesquisa: 

• Idade;  

• Localização geográfica;  

• nível sócio-econômico-cultural; e  

• outros parâmetros que se fizeram necessários.  

  Sendo assim, tivemos um primeiro momento de abordagem dos educandos, 

onde realizamos criteriosamente uma análise para as reais necessidades a serem 

trabalhadas e verificando sempre as melhoras no decorrer deste estudo. 

  Após o primeiro contato nos reunimos para definir os melhores jogos, os pontos 

ao qual cada um irá atingir no desempenho, pelos aspectos físico, social, cultural, afetivo, 

emocional e cognitivo. 
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  Retornamos em grupo para aplicação dos mesmos selecionados, e no decorrer de 

um período definido pelo calendário disponível pela instituição ao qual foi ofertado este 

estudo, tentando buscar os pontos denominados como “não desenvolvido” pelos jovens e 

adultos. 

  Sendo assim, refizemos este estudo criterioso, e verificamos se foi sanado tal 

déficit no momento, lembrando que todos estes estudos, exigem se tempo, dedicação, e 

observação tanto pelos integrantes, e aqueles que estão presentes diariamente na vida dos 

observados. 

  Por fim, concluímos tais estudos com relatórios confeccionados pelos acadêmicos 

do curso de Pedagogia, sob orientação da professora presente, e serão documentos que 

poderão ajudar na comprovação deste projeto com foco na alfabetização tecnológica na 

educação de jovens e adultos. 

  A proposta por sua vez, originou-se da escassez das pesquisas regionais que 

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

ensino EJA, tendo como pesquisador exemplo desta área, Francisco Borges da Silva, no 

qual pesquisou a importância das mídias na educação nos anos de 2011/12, um dos 

poucos, quando utilizados recursos tecnológicos como mediadores do ensino e 

aprendizado. A 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. 

  Neste artigo, abordamos os recursos tecnológicos que 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. Porém, tal tarefa 

do meio didático, somados às Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs requer 

do educador um conhecimento inicial sobre o 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) 
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  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: 

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 lêem 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. Deste modo, independentemente da 

utilização ou não dos recursos tecnológicos como meios didático-pedagógicos, a 

linguagem usada pela humanidade moderna é a tecnológica. 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. Para tanto a comunicação 

humana, evolui se da fase lenta para a fase do dinamismo. Onde um simples clique é 

capaz de obter informações das localidades mais longínqua do mundo. A internet tem 

sido capaz de encurtar distâncias, aproximar pessoas e transmitir notícias em 

pouquíssimo tempo. 

  Segundo Silva e Couto: 

A memória, cultura e propriedade são noções impactadas pelo avanço das 
tecnologias. Se antes sua perpetuação exigia o concurso de memória, 
compreendida como componente de inteligência, hoje exige a utilização de 
ferramentas colocadas à disposição dos indivíduos e das culturas pelo mundo 
tecnológico e globalizado. (SILVA; COUTO, 2008, p.7) 

   

  Neste novo cenário, a tecnologia tem exercido um papel de destaque, e o uso 

dela passou a ser corriqueiro. Dentro da educação, a tecnologia é evidenciada e 

banalizada. Além de uma infra-estrutura adequada de comunicação, de modelos 

sistêmicos bem planejados e projetos teoricamente bem formulados, o sucesso de 

qualquer empreendimento nesta área depende, fundamentalmente, de investimentos 

significativos que deverão ser feitos na formação de recursos humanos, de decisões 

políticas apropriadas e oportunas, amparadas por forte desejo e capacidade de realização 

(MORAES, 1998, p. 1). 
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4.1. PESQUISA DE CAMPO  

  Sendo assim, iniciamos a pesquisa na Escola Estadual Dolor Ferreira de 

Andrade, com a investigação acerca do conhecimento dos educandos na alfabetização 

tecnológica, através de um questionário em grupo. Constatamos e observamos que a 

idade entre os educandos matriculados varia entre 20 a 60 anos; A média dos que 

frequentam assiduamente o curso, é de educandos com 30 a 60 anos, que somam pouco 

mais de 50% das turmas. Constatamos que a maioria dos entrevistados não possuía curso 

de informática, e não sabiam utilizá-la para usos de trabalhos aplicativos Word, Excel, 

Power point, e internet; Os educandos de 20 a 30 anos, restringiam-se ao uso das 

tecnologias somente nas redes sociais, para facebook, jogos virtuais, mensagens 

instantâneas, que era maioria apenas no público mais jovem presente; Todos precisavam 

de conhecimentos da informática para trabalhar, alguns apenas eram ensinados a fazer 

trabalhos repetitivos, mas não entediam o porquê daquela atividade; 

  Podemos destacar que por muito tempo, a Educação de Jovens e Adultos foi 

vista apenas como uma modalidade de ensino voltada para suprir os tempos escolares 

perdidos por jovens e adultos, que deixaram os estudos na época considerada apropriada 

para a educação formal. O público que é atendido nesta modalidade é marcado por 

trajetórias de exclusão, privados do acesso a vários bens materiais e simbólicos. 

A sua eventual passagem pela escola, muitas vezes, foi marcada pela exclusão 
e/ou pelo insucesso escolar. Com um desempenho pedagógico anterior 
comprometido, esse educando volta à sala de aula revelando uma autoimagem 
fragilizada, expressando sentimentos de insegurança e de desvalorização 
pessoal frente aos novos desafios que se impõem. (BRASIL, 2006, p. 16) 
 

  Percebendo a dificuldade do conhecimento e acesso à tecnologia pelos 

educandos daquela referida região, e analisando a proposta de ensino criada pela própria 

SED/MS, que destaca em seu Referencial Curricular da Rede Estadual de Ensino de Mato 

Grosso do Sul, para a EJA – Ensino Fundamental e Ensino Médio têm por objetivos: 

“Promover a formação de jovens e adultos considerando os eixos-formadores do Ensino 

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

  Optamos por investigar o interesse dos educandos quanto a um curso de 

informática básica, que pudesse ser ofertado dentro da própria instituição concedente, 

fazendo uso dos laboratórios de informática desta mesma instituição. Retornamos à 

escola e aplicamos um questionário individual aos educandos com as seguintes questões: 

Qual seu interesse em participar de um curso informática, respeitando a carga horária 

obrigatória para obtenção de certificado em parceria com a instituição Anhanguera 

Educacional? A confiança que tinham, frente à possibilidade do aprendizado, com 
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auxílios de ferramentas, como jogos e outros para melhor fixação dos conteúdos 

ensinados, com o computador; Qual a importância deste novo conhecimento e sua 

alfabetização para os educandos da modalidade da EJA? 

  Frente às respostas obtidas, destacamos: “A possibilidade de retorno ao mercado 

de trabalho, pois infelizmente, não conseguiam bons cargos e oportunidades devido à 

falta do curso”; “A ausência de cursos criados, que sejam especificamente voltados, para a 

faixa etária da EJA, onde se predominam adultos entre 30 e 60 anos”; “Maior facilidade na 

formulação dos trabalhos escolares, muitos pediam para que outros fizessem suas 

obrigações, pela falta de preparo, logo, deixavam de aprender”; 

4.2. O CURSO DE INFORMÁTICA  

  Decidimos então, em parceria com Anhanguera Educacional e a concedente, 

propor aos educandos da referida modalidade de ensino, um curso básico de informática, 

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

alfabetizarem tecnologicamente. 

  As aulas tiveram uma carga horária total de 44 horas, acontecendo três vezes 

semanais: na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, entre o horário das 17h30 às 19h00. 

No período de 13/05/2013 à 03/07/2013, sujeito a alterações, para que o educando 

cumpra as obrigações com a escola. 

   Seriam incumbidos os 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, os seguintes conteúdos programáticos, para o referido curso de Informática 

básica: 

Módulo I – Introdução: 1. Introdução; 2. Conhecendo o Windows; 3. A área de trabalho; 4. 

Manipulando o Windows pelo teclado; 5. O ícone computador; 6. A lixeira; 7. 

Pesquisando arquivos e pastas 

Módulo II – Microsoft Word: 1. Iniciando o Microsoft Word; 2. Digitando e selecionando 

textos; 3. Salvando e abrindo um documento; 4. Edição de texto com o Word; 5. 

Verificando a ortografia e a gramática; 6. Alterando a aparência do texto; 7. Bordas e 

sombreamento; 8. Configurando o layout de páginas 
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Módulo III – Microsoft Power Point: 1. Iniciando o Microsoft PowerPoint; 2. Área de 

trabalho do PowerPoint; 3. Criando uma apresentação; 4. Alterando a aparência dos 

slides; 5. Aplicando efeitos; 

Módulo IV – Microsoft Excel: 1. Iniciando o Microsoft Excel; 2. Digitando dados; 3. 

Manipulando células e planilhas; 4. Trabalhando com fórmulas; 

Módulo V – Internet: 1. Introdução; 2. WWW (World Wide Web); 3. Internet Explorer; 4. 

E-MAIL (Correio Eletrônico) 

  Os métodos norteadores dos trabalhos desenvolvidos neste projeto 

compreendem três eixos: a escolha e sequenciamento do conteúdo a ser trabalhado, o 

material utilizado e os procedimentos didáticos. O conteúdo foi organizado em módulos 

de modo espiral, ou seja, à medida que os conteúdos foram avançando sempre se 

retomou o que já havia sido ensinado para que fosse inserido no novo contexto, com 

vistas numa aprendizagem significativa, crescendo de acordo com os avanços do grupo. 

  O curso teve início com os ensinamentos básicos sobre a máquina e o sistema 

operacional Windows, com o objetivo de prepará-los para os módulos seguintes, 

especialmente na questão da organização de seus arquivos, suas buscas e na utilização 

dos programas, sendo também trabalhados jogos educativos acessíveis, como exemplo: 

quebra-cabeça, batalha naval, memória, entre outros, readaptados para atender as 

necessidades específicas, vindo a somar na aprendizagem de forma concreta destes 

educandos. No curso tivemos como suporte às aulas, avanços involuntários no mouse e 

teclado, para que perdessem o medo do manuseio da máquina, além de debates comuns 

sobre o receio de danificá-las e dos vírus que as desconfigurasse.   

   Quanto ao material, foi entregue a todos os educandos, uma apostila contendo os 

conteúdos de todo o curso, confeccionado especialmente para tal. Foram utilizados 

também alguns arquivos, como jogos, arquivos de imagens e programas, de domínio 

público, fornecidos pelo professor no início das aulas, em uma pasta na área de trabalho, 

para serem instalados. Além do uso essencial do caderno, para anotações; e também na 

própria apostila onde foram criados espaços apropriados para esta finalidade. 

  Os procedimentos didáticos buscam sempre as especificidades de ensino para 

este grupo de educandos, da modalidade EJA, as aulas são ministradas sempre com a 

presença de um professor, e em alguns momentos serão acompanhadas por até cinco 

professores em sala. Estes educandos foram acadêmicos voluntários, participantes do 

projeto, junto com as professoras orientadora e co-orientadora. Apresentou-se uma 

dinâmica apropriada ao perfil dos educandos, envolvendo teoria e prática de um modo 
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bem articulado e contando com a assistência individual e em grupo, procurando em todos 

os momentos identificar dificuldades e apresentar as devidas soluções. 

  Respeitando o conteúdo ensinado de forma gradativa, em um ritmo especial, 

utilizando um vocabulário correto, porém acessível, a fim de que pudesse ser bem 

assimilado pelo educando. Além de todos estes pontos, a preocupação constante da 

linguagem metodológica, ficou latente, no objetivo de estar bem articulada, enfática, e 

praticada com a voz clara e audível. 

O ponto de partida de qualquer trabalho pedagógico deve ser a emoção. Como 
vimos, a emoção do aprendente apropria-se do que será apreendido e, desta 
forma, o afeto atua no início do processo de aprendizagem para canalizar a 
atenção e no final para ajudar a memória no resgate das 
informações. (CUNHA, 2008, p. 44). 

 

  Num primeiro momento, os conteúdos serão trabalhados por meio de aulas 

expositivas, ministradas pelos próprios educandos sob o acompanhamento dos 

orientadores, no auxílio de um projeto multimídia, e após as explanações, os educandos 

repetiram os exemplos individualmente. Num momento de contato maior pelo educando, 

passou a ser utilizada a lousa, para registro de anotações, que devem ser transcritas de 

uma maneira de fácil compreensão pelo educando. 

4.3. O TRABALHO COM PROJETOS 

  Para que o curso venha contribuir e melhorar os aspectos físico, social, cultural, 

emocional e cognitivo do processo de alfabetização digital dos educandos, optou-se por 

incluir assuntos que venham ter ligação nas atividades e projetos desenvolvidos no 

decorrer da vida escolar destes. Foram escolhidos três temas pertinentes que contribuirão 

significativamente para o aprendizado e que possam ser utilizados além do espaço 

escolar; após diversas pesquisas, optamos pelos seguintes conteúdos: A água, a 

Sustentabilidade e a Região Nordeste do Brasil. 

  A água, por ser um elemento abundante em nosso planeta e que pode ser 

encontrado em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso; não podendo esquecer que 

aproximadamente 70% da superfície terrestre encontra-se coberta por água. No entanto, 

menos de 3% deste volume é de água doce, cuja maior parte está concentrada em geleiras 

(geleiras polares e neves das montanhas), restando uma pequena porcentagem de águas 

superficiais para as atividades humanas. Além deste, 2013, ser o ano internacional de 

cooperação pela água, conforme a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura; 
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  A Sustentabilidade, que abrange três aspectos importantes: a questão social, pois 

sem considerar esta, não há sustentabilidade. Primeiramente, é preciso respeitar o ser 

humano, para que este possa respeitar a natureza e do ponto de vista do ser humano, ele 

próprio é a parte mais importante do meio ambiente. 

  A questão energética, pois sem considerá-la, não haveria a sustentabilidade. Sem 

energia, a economia não se desenvolve, e consequentemente, as condições de vida da 

população se deteriora. 

  A questão ambiental, uma vez que, com o meio ambiente degradado, o ser 

humano abrevia o seu tempo de vida; a economia não se desenvolve; o futuro fica 

insustentável. 

  A Região Nordeste do Brasil, devido à seca, causada pela escassez de água, 

proporcionando pobreza e fome à população. Ressaltaremos a importância da 

preservação da água e de um trabalho de educação sustentável. Utilizamos o grande 

artista da Terra, Luiz Gonzaga, buscando  valorizar por meio das letras de suas canções, o 

povo, as riquezas culturais e naturais da referida região. 

  Finalizamos os encontros com um momento de troca de informações, palestras e 

dinâmicas de grupo a fim de compartilhar o aprendizado adquirido no decorrer de todo o 

curso. 

5. RESULTADOS  

  Percebeu-se em diversos momentos, uma importante questão na fala dos 

educandos frente a própria autoestima, seu potencial em aprender, suas dificuldades 

devido a diversos fatores, um deles que vale ressaltar é sobre estarem tanto tempo 

afastados do âmbito escolar, ter a necessidade constante de reaprender. Porém, nos 

oferecem em suas bagagens diversas experiências que serão sempre válidas, pois a escola 

não é e nunca será detentora de todo conhecimento, pois valoriza o ensino mútuo seja ele 

entre, professor-educando, professor-professor, e educando-educando.  

 

(...). É um educando que pode estar voltando à escola para a realização de um 
sonho, ou porque se deparou com um mercado de trabalho que está cada vez 
mais exigente, ou ainda por motivação de familiares e até mesmo para driblar a 
solidão. (MURANETTI, 2007, p. 1).   
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Este educando, estará buscando sempre um conhecimento que valorize seus 

interesses para tanto se deve estar sempre bem com si próprio, e nunca desacreditar de 

seu vasto potencial intelectual. Para tal, é necessário que haja autoconfiança e otimismo, 

em muitos momentos, através de elogios; além de sua sede precisar sempre estar 

estimulada, além de exercitar aspectos como, o raciocínio lógico, ou mesmo, sua 

reflexão. Desta forma, precisamos sempre valorizar os conhecimentos anteriores do 

educando adulto, de tal forma, que os use e alcance novos, para serem úteis na vida e 

sejam aprendizados que o leve a conquistar novos objetivos. 

Respeitando os sonhos, as frustrações, as dúvidas, os medos, os desejos dos 
educandos, crianças, jovens ou adultos, os educadores e educadoras 
populares têm neles um ponto de partida para a sua ação. Insista-se, um ponto 
de partida e não de chegada. (FREIRE, 1993, p. 16). 

 

Sendo assim, aprender é um processo contínuo, na aquisição de novos saberes, 

ele é e sempre será o resultado do vínculo criado entre os papéis do ensinante – aquele 

que ensina - e aprendente – aquele que tem a busca do conhecimento. Isto será resultado 

em grande parte, por meio das linguagens, da articulação e mesmo da orientação dos 

pensamentos que transmitem as informações das quais produzimos. Os frutos gerados 

resultam numa mudança da condição deste, ampliando seus pontos de vista, a respeito 

do mundo ou de si mesmo. Assim, o educando tem um papel importante na 

transformação do mundo, como diz PORTO: 

Aprendizagem é fenômeno do dia-a-dia que ocorre desde o início da vida. A 
aprendizagem é um processo fundamental, pois todo indivíduo aprende e, por 
meio deste aprendizado, desenvolve comportamentos que possibilitam viver. 
Todas as atividades e realizações humanas exibem os resultados da 
aprendizagem. (PORTO, 2009, p. 42). 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  O presente artigo encontra-se finalizado, e já dispõe de dados suficientes para 

serem apresentados, principalmente com relação às mudanças de atitudes de jovens e 

adultos, diante do computador frente a uma perspectiva mais ampla de continuidade de 

seus estudos.  

  O artigo propõe uma discussão a respeito da utilização de jogos e ferramentas 

tecnológicas com educandos da EJA em busca de promover a formação destes estudantes, 

considerando 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.  
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  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.  

  Esperamos contribuir com essas reflexões, despertando o interesse dos 

pesquisadores em desvelar esse mundo que ainda está oculto ao fazer pedagógico dos 

educadores da educação de jovens e adultos, bem como, qual a sua verdadeira didática 

que pode ser revelada por meio de suas experiências vividas com esses educandos. 
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