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A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

RESUMO  

O presente trabalho tem como finalidade a observação da formação e prática 

docente na Educação de Jovens e Adultos, diante do aparecimento das novas 

tecnologias. Conhecer as mudanças tecnológicas e inseri-las na EJA significa  

favorecer significativamente a aprendizagem desse público em todos os aspectos, 

visto que possibilitará além da construção de novos conhecimentos, a preparação 

para a participação da vida social e para o mercado de trabalho. 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino importante para a 

formação daqueles que, por algum motivo, interromperam sua jornada rumo ao 

conhecimento e a aprendizagem. 

A EJA é um escape para que essas pessoas saiam da qualidade de não leitores, a 

fim de serem incluídos no cenário educacional e social, mediante novas 

possibilidades alcançadas através da educação. No mundo informatizado torna-se 

necessário acompanhar a evolução da tecnologia, suas tendências, e fazer com 

esse mundo chegue ao alcance desse público, para que possam estar aptos para o 

mercado de trabalho, pois este se mostra cada dia mais informatizado e competitivo. 

Para tanto, deve-se observar a formação e prática dos docentes que trabalham na 

EJA a fim de analisar o trabalho pedagógico mediante o uso de novos recursos 

tecnológicos a fim de preparar os educandos para a vida social, bem como para o 

mercado de trabalho. 

Explorando as dificuldades desses alunos, os docentes poderão elaborar outras 

formas para a conquista do conhecimento, proporcionando a esse público mais 

envolvimento em todos os processos de ensino e aprendizagem. Dessa forma, o 

professor da EJA deve possibilitar o uso das melhores formas de trabalho com o 

conhecimento tecnológico, levando em conta a importância dessa ferramenta para o 

aprendizado desse público. 

À medida que o professor se prepara para esse fim, e também quando acolhe aos 

conhecimentos dos alunos, há uma troca, que soma conhecimento e 

desenvolvimento.     



 

OBJETIVO 

O objetivo do trabalho é o de analisar a utilização dos avanços tecnológicos na 

Educação de Jovens e Adultos, verificando quais são os mecanismos e instrumentos 

mais utilizados, a melhor forma de utilizá-los a fim de auxiliar a relação entre o 

conhecimento e a aprendizagem nessa modalidade de ensino.  

 

METODOLOGIA 

O trabalho será realizado mediante a pesquisa bibliográfica que permite novos 

conhecimentos através de leituras e estudos de vários autores, análises, 

interpretações, documentários e pesquisas, na qual, submetemos a triagem para 

estabelecermos o ponto de partida do assunto que se pretende abordar. O material 

bibliográfico pesquisado estruturará e sustentará a construção das análises e 

interpretações referentes a importância da tecnologia na EJA.  

DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes ao uso de tecnologias 

na Educação de Jovens e Adultos, bem como os trabalhos que mostram o impacto 

do auxílio desse recurso nessa modalidade de ensino. 

Posteriormente, será feita uma análise crítica dos textos escolhidos a fim de 

proporcionar o aprofundamento teórico e, consequentemente, proporcionar a 

elaboração de considerações efetivas que contribuam com possíveis reflexões da 

temática abordada no presente trabalho. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Quando falamos sobre tecnologias, nos vem de pronto à mente o uso da internet, 

pois a mesma mostra muito presente em nosso cotidiano. A rapidez que essa 

ferramenta processa informações, nos ajuda a resolver inúmeros problemas em 

tempo recorde. O uso dessa tecnologia é familiar para os nativos digitais, mas para 

os excluídos digitais, tais ferramentas parece não fazer sentido. 

Tal situação sugere propor a criação de novas metodologias de ensino a partir do 

uso dos recursos tecnológicos a fim de favorecer o conhecimento, bem como 

preparar os indivíduos para o seu uso em um contexto mais amplo, como o social e 

o do trabalho. 



A EJA não teve sua origem apenas na intenção de alfabetizar jovens e adultos, pois 

essa modalidade está ligada ao âmbito político, social e econômico do público a que 

se destina. Dessa forma, é preciso observar a importância da inserção da tecnologia 

na EJA, pois além de agregar aprendizado aos indivíduos, possibilita a inserção 

social. 

Em estudo realizado por Moran (1997), o uso do computador auxiliou aos alunos da 

EJA nas práticas relacionadas a leitura e escrita, bem como repercutiu em outras 

disciplinas e nas práticas de letramento já adquiridas pelos alunos. Portanto, 

“quando se fala em tecnologia é preciso entender o seu conceito, como conjunto de 

conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à 

construção e a utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade.” 

(KENSKI, 2007, p.24). 

Para Freire (1995, p. 98) “o uso de computadores no processo de ensino 

aprendizagem, em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade crítica e criativa (...) 

depende de quem usa a favor de quê e de quem e para quê”.  

Dessa forma, é preciso que os alunos ao usarem os recursos tecnológicos tenham 

discernimento, autonomia, capacidade de escolha, além de habilidades específicas 

que os possibilitem usá-los. Tais conhecimentos devem ser mediados pela prática 

pedagógica dos professores da EJA. 
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