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RESUMO 
 

A presente pesquisa versa sobre a importância do uso das tecnologias digitais nas salas de 

aula da Educação de Jovens e Adultos nas escolas da Rede Municipal de Salvador. Nesta 

perspectiva, a partir do problema norteador, como as tecnologias digitais podem 

potencializar a aprendizagem nas salas de aula da EJA, mediados pelos educadores, 

investigamos se a aplicação das tecnologias digitais, de forma planejada pelos docentes nas 

escolas municipais de Salvador podem contribuir para uma aprendizagem significativa. 

Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa 

por ser um campo transdisciplinar que envolve as Ciências Humanas e Sociais, 

desmembrando-se na pesquisa participante, como procedimento metodológico. Buscando 

responder a esse questionamento, o estudo teve como objetivo geral: analisar a necessidade 

de utilizar as tecnologias digitais com apoio de aplicativos nas salas de aula da EJA das 

escolas municipais de Salvador visando inovar e potencializar processo de ensino-

aprendizagem. Como objetivos específicos foram propostos: analisar a situação do uso das 

tecnologias por parte dos professores e educandos da EJA, visando a integração das 

tecnologias móveis nas salas de aula; explorar aplicativos gratuitos disponíveis nas 

plataformas on-line com a participação dos membros da pesquisa; desenvolver um software 

com a colaboração dos partícipes da pesquisa. 

A pesquisa possibilitou a construção de caminhos possíveis para atender aspectos 

educacionais inerentes à transformação digital na contemporaneidade, circundada pelas 

conexões tecnológicas e desenvolvimento de aprendizagens alinhadas com as tecnologias 

digitais. Neste processo investigativo, realizamos, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica 

com o propósito de dialogar com os autores que corroboram com o processo da inovação 

digital, a fim de contribuir para que discentes e docentes da EJA participem do mundo 

digital, não apenas como receptores de informações, mas como produtores de conhecimento. 

Como resultados obtidos, a pesquisa revela que é possível utilizar as tecnologias digitais na 

práxis da EJA, mediante incentivo da rede municipal de Salvador viabilizando formação 

continuada específicas para a EJA e atualização do corpo docente, disponibilizando estrutura 

física e técnica eficazes e, sobretudo, fomentando políticas públicas que atenuem a 

desigualdade social e fomente o acesso à escola e aprendizagem aos estudantes da EJA. É 



relevante entender que a aplicação da tecnologia digital precisa ser compreendida para além 

da instrumentalização, alicerçada ao contexto de funções equalizadoras, atendendo às 

necessidades reais desses estudantes, numa percepção de inclusão social e do paradigma da 

aprendizagem ao longo da vida. Assim, conclui-se que a aplicação da pesquisa participante, 

mediante a realização dos encontros de grupo focal promoveu impactos positivos abarcando 

as dimensões da aprendizagem, da inclusão social e digital, validando a potência dos 

estudantes e educadores da EJA. 
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ABSTRACT 
 

The following research deals with the importance of using digital technologies in Educação 

de Jovens e Adultos (Education of Youth and Adult) classrooms in the Salvador municipal 

school district. Guided by the main question of how digital technologies, mediated by 

educators, can enhance learning in EJA classrooms, we investigated whether teachers 

applying digital technologies in a strategic manner significantly contributes to learning in 

Salvador municipal schools. In this regard, applied research will be conducted with a 

qualitative approach, as it is a transdisciplinary field that involves the Humanities and Social 

Sciences, and broken up into participatory research as a methodological procedure. Aiming 

to answer this question, the overall objective of this study is to analyze the need to use 

digital technologies with the support of apps in the EJA classrooms of Salvador municipal 

schools, aiming to innovate and enhance the teaching-learning process. More specific 

objectives include: analyzing the use of digital technologies by EJA teachers and students, 

especially the integration of mobile technologies in the classroom; with the participation of 

research subjects, exploring apps available for free on online platforms; developing software 

in collaboration with research participants.  

This research will facilitate opportunities to attend to educational elements inherent to the 

contemporary digital transformation, represented by technological connections and learning 

development aligned with digital technologies. This investigative process began with a 

bibliographic research with the intention of dialoguing with authors who endorse the process 

of digital innovation, in order to contribute to the participation of EJA students and teachers 

in the digital world, not only as receivers of information, but as producers of knowledge.  

With the results obtained, this research reveals that it is possible to use digital technologies 

in EJA praxis with incentive from the Salvador municipal school district, such as facilitating 

continuous training specific to EJA and keeping the teaching staff up to date, providing an 

effective physical and technical structure and, above all, encouraging public policies that 

mitigate social inequality and promote access to school and learning for EJA students. It is 

important to understand that the application of digital technology needs to be recognized 

beyond instrumentalization, based on the context of equalizing functions and meeting the 

real needs of these students, through an understanding of social inclusion and the paradigm 



of lifelong learning. Thus, it is concluded that the application of participatory research 

through the realization of focus group meetings promoted positive impacts, encompassing 

the dimensions of learning and social and digital inclusion, and validating the power of EJA 

students and educators.  

 
Keywords: Education of Youth and Adults; digital technology; innovation.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O uso dos recursos tecnológicos já faz parte do cotidiano escolar há décadas, porém, 

a mudança significativa teve início com o desenvolvimento da internet nos anos 90, gerando, 

gradativamente, a expansão de práticas educativas inovadoras até os dias atuais. Nesse 

sentido, é relevante refletir acerca da necessidade de oportunizar o desenvolvimento de 

propostas, a partir do uso das tecnologias digitais nas salas de aula da EJA, buscando a 

inserção social desses estudantes na era digital, especialmente, no contexto vigente de 

pandemia da Covid-19. 

Atualmente, as instituições de ensino, a depender da sua realidade, fazem uso das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) com acesso à internet, através da 

tecnologia WIFI por tablet, computador, Smart TV, lousa digital, smartphone, sendo este 

último mais usual no cotidiano dos estudantes e professores. Aplicar as tecnologias digitais 

em sala de aula, de forma planejada e articulada ao currículo escolar oportuniza aos alunos 

utilizá-las em prol da construção do conhecimento, desenvolvendo pesquisas, investigações, 

análises, reflexões, com a mediação do educador. Adotar essa perspectiva de trabalho 

estimula os profissionais envolvidos no processo educativo a dinamizar as aulas, alicerçados 

por recursos tecnológicos inovadores, viabilizando a transformação digital na comunidade 

escolar.  

A tecnologia tem se apresentado, no cenário atual de pandemia, como um grande 

catalisador do futuro, uma vez que as pessoas têm utilizado os recursos tecnológicos digitais 

com maior intensidade em seu cotidiano. Nessa perspectiva, usar ou não a tecnologia na 

educação já não é mais um tema em debate, pois a pauta vigente é analisar qual a melhor 

maneira de usufruir desses recursos digitais, levando em consideração a realidade do 

professor, do educando e da escola. 

Diante do exposto, colocamos como problema da investigação o seguinte: como as 

tecnologias digitais podem potencializar a aprendizagem nas salas de aula da EJA, mediadas 

pelos educadores. Nesta dissertação, partimos da ideia de que a tecnologia digital contribui 

para potencializar a construção do conhecimento de forma significativa. Assim, adotamos 

como objetivo geral: analisar a necessidade de utilizar as tecnologias com apoio de 
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aplicativos digitais nas salas de aula da EJA das escolas municipais de Salvador, para inovar 

e potencializar processo de ensino-aprendizagem, uma vez que entendemos o conhecimento 

como um dos principais fatores de superação das desigualdades sociais e, em parceria com 

as tecnologias digitais, é uma oportunidade para uma nova leitura de mundo, oportunizando 

um pensar educacional diferenciado. Concernente a este aspecto, é também uma 

contribuição para aprimorar as práticas de ensino, demonstrando que as tecnologias estão 

disponíveis para serem agregadas aos recursos pedagógicos já existentes, interligando o 

educando ao mundo tecnológico, de forma contextualizada à sua realidade. 

Para consolidar o estudo do problema e do objetivo geral, percebemos a necessidade 

de estabelecer os seguintes objetivos específicos: analisar a situação do uso das tecnologias 

por parte dos professores e alunos da EJA, visando a integração das tecnologias móveis nas 

salas de aula; explorar aplicativos gratuitos disponíveis nas plataformas on-line com a 

participação dos membros da pesquisa; desenvolver um software com a colaboração dos 

partícipes da pesquisa. 

Para subsidiar essa investigação consideramos a pesquisa aplicada a mais adequada 

para responder ao presente problema e aos objetivos propostos, vez que pautamos nossos 

estudos na interpretação do mundo real, levando em consideração os pontos de vista e as 

diferentes perspectivas e contextos sociais, partindo das atividades das pessoas em seus 

contextos locais. Nessa perspectiva, a abordagem qualitativa é uma possibilidade de 

produção de conhecimento científico, por levar em consideração a realidade experienciada 

pelo objeto em estudo, mediante seu contexto histórico e social.  

Novos são os desafios impostos à escola e ao professor da contemporaneidade, nesse 

contexto de pandemia da Covid-19, nos quais os profissionais da educação foram forçados a 

uma nova forma de ensino, acelerando, assim, o uso de recursos tecnológicos, antes não 

utilizados ou subutilizados nas escolas públicas. Nesse momento de isolamento social, as 

tecnologias digitais são uma grande aliada, visando minimizar a distância entre alunos, 

professores e a aprendizagem. Nesse intuito, ressaltamos a importância dessa pesquisa que 

viabiliza o uso de instrumentos digitais na Educação de Jovens e Adultos e pode ampliar tais 

estudos nesse campo do conhecimento. 
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Esta dissertação é uma proposta fundamentada teoricamente e destinada a estimular e 

possibilitar práticas pedagógicas inovadoras aos jovens e adultos da EJA, com o propósito de 

propiciar o uso de softwares para fins educativos, tirando de foco a desarticulação existente 

entre o conhecimento escolar e a vida dos educandos. A nossa intenção é que, a partir das 

informações coletadas, possamos envolver estudantes e professores na análise de aplicativos 

adequados para as demandas especificas da EJA, visando desenvolver um aplicativo de cunho 

pedagógico. Entendemos que os educandos são sujeitos socioculturais, que têm um saber, 

uma cultura, uma experiência de vida e, esses aspectos precisam ser levados em consideração, 

com vistas a uma aprendizagem numa perspectiva como ato libertador. 

Há muito o que avançar para que as escolas estejam em sintonia, em parceria com o 

mundo digital. Provavelmente essas conquistas, com relação ao uso das tecnologias digitais, 

levarão algum tempo entre tentativas de acertos e desacertos, mas a persistência, paciência e 

sistematização, certamente serão revestidas em êxito, tanto para os educadores quanto para os 

educandos da EJA.  

 

1.1 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DA TEMÁTICA 

Desde a chegada dos novos recursos tecnológicos digitais, nas salas de aula do século 

XXI, experienciamos um momento que sobrepuja, uma sala de vídeo, ou mesmo um 

laboratório de informática, em função da transformação digital atual, com a presença mais 

intensa das tecnologias em nossas vidas, e a educação precisa se alinhar a esse novo moderno. 

Para Moran (2014), uma das características da atualidade é que a sociedade está mais 

dinâmica, tudo está interligado, conectado e, nesse processo de mudança, torna-se necessário 

aderir aos recursos tecnológicos e implementá-los nas salas de aula, tornando 

o aprendizado dos educandos colaborativo, contextualizado, com perspectivas 

transdisciplinares, enlaçando o conhecimento em suas múltiplas dimensões. 

As tecnologias já foram introduzidas na área educacional há algum tempo, no entanto, 

com o advento da era digital, torna-se necessário incentivar a democratização do acesso à 

internet nas instituições de ensino públicas, em especial na inclusão dos alunos da EJA que, 

em algum momento de suas vidas, ficaram distantes do contexto escolar, pela evasão, 

repetência, inserção no trabalho ou outros aspectos excludentes. Segundo Arroyo (2017), os 
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estudantes dessa modalidade de ensino ainda carregam marcas desumanizantes de reprovados 

e incapazes. Portanto, incluir os alunos dessa modalidade na aprendizagem da linguagem 

digital é fazer justiça social, incluindo-os socialmente, integrando-os ao mundo digital, seja 

para aprendizagens in loco nas escolas, ou para extrapolar os muros das instituições de ensino, 

a fim de que percebam seus potenciais e reconheçam suas capacidades.  

Viabilizar as tecnologias na educação é essencial, porém é preciso fomentar políticas 

públicas que garantam a formação de qualidade aos professores, bem como estruturar e 

equipar as instituições de ensino com tecnologias adequadas para que esse projeto se 

concretize verdadeiramente escolas públicas. É inegável que a pandemia do coronavírus 

acelerou um processo tecnológico que já era tendência na educação mundial, cursos de 

tecnologias educacionais foram ofertados aos profissionais de educação via MEC, Secretaria 

de Educação de Salvador, Universidades do Brasil em plataformas on-line gratuitas, e os 

professores puderam agir no sentido de aliar as tecnologias às metodologias, visando melhorar 

os processos de ensino- aprendizagem de forma remota. 

É substancial ressaltar que a nossa pesquisa não é sobre os professores, mas com os 

professores, uma vez que a nossa intenção é de diálogo, de construção com nossos pares em 

prol dos educandos da EJA. Conscientizar o corpo docente de forma crítica, participativa e 

reflexiva é de fundamental importância para que as tecnologias sejam amplamente 

aproveitadas e potencializadas, considerando o estudante da EJA como protagonista da 

construção do conhecimento. 

Para Menezes (2010) as tecnologias, os sistemas de comunicação evoluem com 

celeridade. Essa dinâmica, é parte intensa e rápida da modernidade que vivenciamos no 

contexto atual, e precisa ser reconhecida pelos profissionais de ensino como possibilidade de 

ampliação da aprendizagem. Um recurso tecnológico eficaz exige planejamento cauteloso em 

como usar, adaptar ou mesmo desenvolvê-lo, uma vez que o objetivo não é apenas aguçar a 

curiosidade, mas viabilizar reflexões críticas e criativas, conexões com os conteúdos já 

construídos ou a serem apreendidos, em parceria com as vivências culturais e experiências de 

vida dos educandos. 

São diversos os aspectos favoráveis ao uso da tecnologia na educação, tais como: 

estimular o interesse, ampliar os conhecimentos, compartilhar informações, impulsionar a 
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participação de forma colaborativa, aspectos estes que tornam o educando protagonista da sua 

própria aprendizagem. Nesse sentido, é perceptível que as tecnologias possibilitem ao 

educando o acesso às informações e, no processo educativo, servem como elemento de 

aprendizagem, gerando saberes culturais, sociais e conhecimentos científicos.  

Tão notória quanto a democratização do acesso à internet entre as classes populares é a 

existência de recursos on-line, algumas das quais gratuitas, que podem ser utilizadas pelas 

instituições para auxiliar o ensino e a produção do conhecimento em sala de aula. As 

instituições de ensino na atualidade já estão abrindo espaço para a tecnologia como uma nova 

metodologia de ensino e aprendizagem para os alunos, pois já percebem que as informações 

não estão somente nos livros, e a Internet é uma fonte inesgotável de conhecimentos, para 

além das salas de aula, e o próprio manuseio das tecnologias como programas, aplicativos, 

plataformas estimulam habilidades de aprendizagem da cultura digital, como também os 

próprios educandos já podem até desenvolver suas próprias tecnologias, desenvolvendo 

softwares e utilizando as metodologias ativas, como a Cultura Maker. 

A relevância dessa dissertação avulta quando considerados os seus potenciais impactos 

no âmbito educacional e social, mediante, respectivamente, a promoção da maior participação 

dos professores e consequentemente dos alunos da EJA, utilizando as tecnologias da 

informação e comunicação, oferecendo conhecimentos e aprendizagens significativas, 

contribuindo para o avanço dos processos educativos.  

Entendemos que as instituições educativas contemporâneas precisam caminhar em 

consonância com as inovações ofertadas e a escola é um local privilegiado para possibilitar a 

interação social e, ao utilizar os recursos tecnológicos disponíveis, é possível dinamizar e 

motivar as aprendizagens, de forma integrada e interligada aos componentes curriculares.  

Ressignificar a tecnologia nas salas de aula da EJA ainda é uma tarefa complexa e o 

caminho pode ser longo, mas não impossível, dado que as classes de baixa renda, 

gradativamente, estão conquistando o poder de compra desses equipamentos eletrônicos. 

Vivemos num tempo de transformação digital e, nesse sentido, sabemos que as mudanças são 

necessárias e, para atendê-las, as tecnologias precisam ser percebidas como aliadas ao 

processo educacional. 
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1.2 IMPLICAÇÕES DA PESQUISADORA COM A INVESTIGAÇÃO 

Atualmente existem inúmeros equipamentos digitais, destacando os computadores e 

smartphones como os mais populares e, de acordo com Pesquisa Anual de Administração e 

Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas de 

São Paulo - FGV-SP (2021), o Brasil tem hoje dois dispositivos digitais por habitante. A 

tendência é que o uso desses dispositivos eletrônicos aumente, em função do ritmo acelerado 

da inovação, estimulando o uso nos diversos setores, seja para entretenimento, pesquisa, 

construção de saberes, como também para facilitar o dia a dia das pessoas. Assim, 

progressivamente, mais pessoas terão acesso a essas tecnologias no seu cotidiano e, 

provavelmente, as nossas crianças exercerão profissões que ainda se quer existem. 

Os avanços tecnológicos têm crescido significativamente nas diversas áreas, com 

destaque no âmbito educacional, com o desenvolvimento de aplicativos, softwares, 

plataformas que possibilitam o acesso a informações com maior rapidez e aprimoramento do 

aprendizado. Para atender às novas demandas do mundo moderno, ter uma educação voltada 

para o uso das tecnologias digitais fará a diferença no processo de ensino-aprendizagem e no 

mercado de trabalho nos próximos anos.  

 

A tecnologia é uma importante ferramenta, o passaporte essencial que o mundo 
civilizado vem dominando para avançar, crescer economicamente, desenvolver as 
suas potencialidades e colocar a educação como uma necessidade básica, integrada 
ao aprimoramento pessoal. (AMORIM, 2012, p. 63). 
 

Experienciamos uma crescente difusão da tecnologia digital, outrossim, observamos 

que o perfil dos educandos já não é mais o mesmo. Alunos do século XXI, conhecidos como 

nativos digitais, sabem manusear aparelhos e tecnologias avançadas, pensando de forma 

diferente, buscando e processando informações com maior rapidez. Os educandos de hoje não 

são aqueles para quem o nosso sistema educacional foi pensado, como, também, as 

tecnologias da atualidade serão obsoletas num futuro próximo. Assim sendo, escolher por 

trabalhar ou não a tecnologia nas salas de aula já não é uma opção na contemporaneidade. A 

tecnologia, faz parte do contexto diário, tanto dos docentes, quanto dos discentes em diversas 

atividades no seu cotidiano e podem ser integradas em parceria com a educação para 

potencializar a aprendizagem. 
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Segundo Moran (2018), as tecnologias digitais, atualmente, são diversas, acessíveis, 

rápidas, podendo ser manuseadas de diversas maneiras e em qualquer lugar. A diferença não 

está apenas na inovação dos aplicativos, mas por estes estarem nas mãos dos profissionais da 

educação e dos alunos. Professores engajados com as tecnologias criam atividades 

interessantes, gravam vídeos, aulas atraentes e comunicam-se de forma acolhedora com seus 

estudantes através de redes sociais, plataformas, aplicativos, utilizando a modalidade de 

ensino Mobile Learning, integrando as tecnologias móveis ao contexto pedagógico. 

Diante dessa célere evolução tecnológica na atualidade, rememoro o período da 

universidade, onde ampliei meus conhecimentos acerca dos estudos de Paulo Freire e me 

afeiçoei pela EJA. Recordo-me, utilizando o telefone público com fichas para realizar a 

comunicação e a internet discada, que demorava para conectar e, na época, era uma inovação 

tecnológica! Desde que iniciei os estudos freirianos, percebi que esse autor foi um teórico 

para além do seu tempo. Como pesquisador, elaborou estudos sobre o uso da televisão, 

projetores, computadores e outros equipamentos tecnológicos da época. Para além do 

supracitado, sabemos que todo período histórico possui um conjunto de tecnologias que lhe 

são úteis para benefícios diversos da sociedade. 

 

[...] Informática na Educação significa a integração do computador no processo de 
aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de 
educação. A informática na Educação de que estamos tratando enfatiza o fato de o 
professor da disciplina curricular ter conhecimentos dos potenciais educacionais do 
computador e ser capaz de alternar, adequadamente, atividades não informatizadas 
de ensino-aprendizagem e atividades que usam o computador. No entanto, a 
atividade de uso do computador pode ser feita tanto para continuar transmitindo a 
informação para o aluno e, portanto, para reforçar o processo instrucionista de 
ensino, quanto para criar condições para o aluno construir seu conhecimento em 
ambientes de aprendizagem que incorporem o uso do computador. (FREIRE; 
VALENTE 2018, p. 31). 
 

Esses autores já sinalizavam a importância de criar práticas de ensino vinculadas à 

tecnologia, estabelecendo relações com os conteúdos a serem trabalhados, gerando a reflexão 

e a construção do conhecimento. Em suas escritas, Freire nos possibilita conectar com o que 

atualmente se discute sobre a valorização do uso das tecnologias, não somente pelos 

segmentos da elite. Corroborando com essa ideia, Freire (2012, p. 133) afirma: 
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[...] o que me parece fundamental para nós, hoje, mecânicos ou físicos, pedagogos ou 
pedreiros, marceneiros ou biólogos é a assunção de uma posição crítica, vigilante, 
indagadora, em face da tecnologia. Nem, de um lado, demonologizá-la, nem, de 
outro, divinizá-la. 
 

Buscar um equilíbrio no uso da tecnologia, estabelecendo relação com o currículo 

escolar, de acordo com a realidade da instituição de ensino, alicerçado pela formação dos 

professores, seria um caminho com bases sólidas para integrar o uso das tecnologias à 

educação.  

Recordando o tempo em como a EJA principiou em minha experiência vivida, no 

período da universidade, busquei por estágios porque precisava apropriar-me da parte prática 

do ato de aprender a ensinar e angariar recursos financeiros, porque a vida de estudante não 

era das melhores com relação a viabilidade financeira. Na análise que estabeleço hoje, desse 

momento, concordo com Cury (2018, p.55) quando afirma: “[...] educar é acreditar na vida, 

mesmo que derramemos lágrimas. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. 

Educar é ser um garimpeiro que procura os tesouros do coração”. O estágio faz toda diferença 

na vida de qualquer profissional, pois, só assim, terá uma intensa percepção do porvir e, no 

caso do educador, saberá com clareza o que precisará enfrentar, buscando fazer o melhor em 

prol de uma educação de qualidade. 

Nessa fase da vida, tive a oportunidade, num estágio, de escolher entre uma turma de 

Ensino Fundamental com crianças nas turmas regulares e, outra turma com alunos, jovens e 

adultos, que não puderam completar os estudos durante o período regular, ao longo da 

infância e da adolescência. Não tive dúvidas e optei pela turma da Educação de Jovens e 

Adultos, devido ao fato de ter um pai, como professor na rede estadual e que, meio a 

conversas familiares, o admirava ao perceber a forma como falava dos seus alunos e o 

interesse que eles tinham em aprender. Inclusive, rememoro o tempo em que meu pai me 

permitia analisar as atividades, avaliações dos seus alunos e me explicava como fazia suas 

correções, levando em consideração o saber que eles traziam. Hoje, percebo o quanto foi 

antiga e atual, a postura de meu genitor se faz presente na contemporaneidade, uma vez que, 

naquele tempo, o certo e o errado se estabeleciam como opostos e sem possíveis 

considerações. O professor tinha de vencer o livro didático que trazia conteúdos pré-

determinados pelo governo vigente, cujo educador ensinava e o aluno recebia o conhecimento 
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de forma pronta e acabada, isso porque o ensino, ainda era formal, sem espaço para 

questionamentos.  

Desta maneira, a educação se torna um ato depositar, em que os educandos são os 
depositários e o educador, o depositante. Em lugar de comunicar-se, o educador faz 
“comunicados e depósitos dos educandos, meras incidências, recebem 
pacientemente, memorizam e repetem. (FREIRE, 2016, p.80) 
 

Para Freire é complexo e díspare o engajamento num trabalho de alfabetização com 

memorização mecânica, uma vez que não se pode reduzir a alfabetização ao ensino puro da 

palavra, de forma que “[...] o alfabetizador fosse enchendo com suas palavras as cabeças 

supostamente vazias”. (FREIRE, 2017, p.13). A condição de sujeitos de determinados grupos 

sociais e as camadas populares perpassa por compreender e respeitar a bagagem sociocultural 

trazida pelos educandos da EJA. Segundo Gomes (2007), as relações entre professor e aluno 

serão definidas a partir da forma como esse conhecimento é percebido no seio do contexto 

escolar. Nesse sentido, cabe aos profissionais envolvidos na educação valorizar as 

experiências, os conhecimentos de mundo e auxiliar na organização desses saberes. Assim, o 

educando pode participar de forma ativa do processo de ensino-aprendizagem, com maior 

participação na sociedade, atuando como sujeito da sua própria aprendizagem. 

Nessa acepção, Saviani (2003, p.75) reitera que “[...] a escola tem o papel de 

possibilitar o acesso das novas gerações ao mundo do saber sistematizado, do saber metódico, 

científico. Ela necessita organizar processos, descobrir formas adequadas a essa finalidade”. 

As transformações ao longo dos tempos são fundamentais, especialmente na educação que 

tem a capacidade de realizar a mudança, ofertando infinitas possibilidades de aprendizagem a 

todos interessados no progresso. 

Nesse contexto, as transformações no campo da educação, em consonância com as 

tecnologias digitais, nos impulsionam para um novo momento, no qual todos precisam se 

envolver na utilização de diferentes formas de interação, seja no ensino remoto ou presencial, 

para atender às novas necessidades dos estudantes, incentivando à aprendizagem participante, 

colaborativa e significativa. Segundo Bonilla (2009), as tecnologias digitais da informação e 

comunicação representam uma virada conceitual em nossa sociedade. Dessa forma, não 

podemos compreender o uso das tecnologias da mesma maneira de outrora, vez que a 
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revolução tecnológica modificou e ainda continua promovendo alterações no modo de vida 

das pessoas. 

Continuando com minhas memórias, confesso que os momentos iniciais, exercendo a 

função de estagiária, professora aprendiz e provisória, foram dos momentos em que mais me 

dediquei ao ser/estar educadora. Incógnitas surgiam a todo momento, o desejo de fazer algo 

diferente e limitações de cunho material, estrutural tentavam me desmontar e recomeçar a 

todo instante. Recordo-me que utilizava o mimeografo, tecnologia da época, e faltava matriz, 

álcool, até mesmo papel. Junto com os alunos, criávamos formas de comprar materiais e 

seguir na árdua batalha de estar firme, lado a lado, e seguir com o objetivo de ensinar e 

aprender com os educandos. O quanto eu aprendi nesse tempo: as rodas de conversas, os 

momentos de falar das vivências de cada um traziam-me mais força de vontade para continuar 

a longa jornada no processo de aprender a aprender com o outro, com o todo e com as partes. 

Um vir a ser constante se apresentava nesse meu começo sem fim de ser, e construir uma 

eterna educadora. 

Após a conclusão do curso de Pedagogia, ingressei no curso de pós-graduação em 

Alfabetização, na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) em Ilhéus, visando dar 

continuidade ao trabalho com a Educação de Jovens e Adultos. Entretanto, fui convidada a 

atuar na Escola Suíço-Brasileira de Ilhéus (ESBI), que tinha foco tanto na excelência 

acadêmica quanto nas competências sociais e pessoais diferenciadas e, assim, tive a 

oportunidade de retornar ao campo acadêmico porque essa instituição incentivava os 

profissionais a estudar, escrever artigos, pois os diretores tinham parceria com a UESC.  

Pensando em como retornar a EJA, concomitante a instituição privada, já atuando 

como coordenadora na ESBI, passei no concurso como professora da rede municipal de 

Itabuna, cidade próxima a Ilhéus e consegui equanimizar meu tempo entre a escola pública e a 

particular.  Após seis anos, pedi exoneração e resolvi seguir para uma nova etapa de vida. 

Cheguei a Salvador e passei a trabalhar nas escolas particulares de excelência da cidade, mas 

senti que estava faltando algo. O desejo de retomar minha caminhada no ensino público, 

despontava em meu ser. 

Foi quando retornei à escola pública, após concurso para a Rede Municipal de 

Salvador. Atualmente, posso não atuar de forma direta nas turmas da EJA, não obstante, na 



22 
 
 
 
 

escola onde trabalho atualmente, temos a oportunidade de estar presente/participar dos outros 

turnos, até para ajudar na manutenção do noturno que, a cada ano, é ameaçado de ser fechado 

pelo município. Junto com os alunos, organizamos encontros, eventos como saraus, 

momentos culinários, passeios, caminhadas com o professor de Educação Física para 

mobilizar a comunidade e todos os envolvidos pela permanência da EJA nas escolas.  

A modalidade da EJA é movimento, vida, envolvimento, participação. Existem 

inúmeras possibilidades de potencializar os saberes desses estudantes e o uso das tecnologias 

nas salas de aula é mais um recurso para dinamizar as aulas e possibilitar uma aprendizagem 

significativa. O importante é romper com paradigmas, crenças limitantes e envolver a 

Educação de Jovens e Adultos num ambiente escolar inovador, promovendo uma 

aprendizagem de qualidade. Assim, buscamos, nesta pesquisa, observar, analisar e descrever 

como os usos das TDIC podem contribuir com o aprendizado dos alunos da EJA nas escolas 

da Rede Municipal de Ensino de Salvador.    

Por fim, enquanto parceiros de construção, buscamos transformar, acrescentar, fazer a 

diferença tanto para nós, enquanto pesquisadores, quanto para a EJA, e, para além do que a 

nossa proposta de investigação possa deixar para todos os nela envolvidos, num processo de 

libertação, conscientização e aprendizado. Nessa nova etapa, enquanto mestranda, trago as 

tecnologias digitais para a Educação de Jovens e Adultos, propiciando que esse educando 

desenvolva a sua aprendizagem a partir do uso de recursos tecnológicos, possibilitando a 

construção do conhecimento de forma significativa, fomentando sujeitos protagonistas para 

que possam transformar a sua própria realidade. 

 

1.3 INTINERÁRIO DA DISSERTAÇÃO   

Com a ampliação do acesso à internet e o uso das Tecnologias Digitais da Informação 

e Comunicação (TDIC), recebemos informações e inovações tecnológicas em curtos espaços 

de tempo. Informações são disseminadas de forma instantânea com alcance global, gerando 

mudanças iminentes na sociedade contemporânea e no âmbito educacional, a tecnologia vem 

ganhando espaço expressivo, beneficiando o processo de ensino-aprendizagem da 

comunidade escolar.  
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As instituições de ensino sentiram a necessidade de adaptar-se a essa nova realidade, 

especialmente na pandemia, permitindo, de forma gradual, que as escolas públicas possam 

trabalhar com as tecnologias digitais de acordo sua realidade. Essas transformações nos 

motivaram a aprofundar o estudo sobre o uso das tecnologias digitais nas salas de aula, 

possibilitando aos educandos da EJA, o acesso ao mundo digital. Salientamos que o nosso 

propósito está para além da idealização da pesquisa pela pesquisa, mas de corroborar com a 

Educação de Jovens e Adultos, que representa um dos segmentos poucos prioritários nas 

esferas governamentais.  

Para sistematização e disposição da dissertação, organizamos o estudo em seis 

capítulos. Inicialmente, apresentamos uma visão geral acerca da importância do uso das 

tecnologias nas salas de aula, a democratização da internet aliada ao manuseio de aplicativos 

de fácil manuseio na EJA, visando a inclusão digital crítica desse público. Em seguida, 

apresentamos o problema da pesquisa e os objetivos que subsidiaram a investigação. No 

primeiro subcapítulo do capítulo introdutório, abordamos a implicação do pesquisador na 

investigação, com uma breve explanação das vivências inerentes ao processo de formação 

profissional.  

O segundo capítulo discorre sobre a caracterização metodológica. Nesta parte, 

organizamos todo o percurso em cinco subcapítulos, enfatizando aspectos significativos no 

processo da investigação, reiterando a relevância de uma metodologia propícia para o êxito da 

pesquisa, como também justificamos e fundamentamos a abordagem da perspectiva 

qualitativa na pesquisa participante, os instrumentos utilizados para a coleta de informações, a 

concepção da pesquisa, a proposta de análise dos dados, bem como a caracterização dos 

sujeitos envolvidos, o universo e local da pesquisa.  

No terceiro capítulo, de cunho teórico, as tecnologias são apontadas como 

possibilidade de potencializar a aprendizagem na contemporaneidade, trazendo como reflexão 

o uso desses recursos digitais, nas salas de aula de forma efetiva e sistematizada. Para melhor 

compreensão do leitor, organizamos esse capítulo em três etapas: na primeira, apresentamos o 

conceito de contemporaneidade, com apoio de Barbosa (2018) e Agamben (2009); abordamos 

o requisito primordial da igualdade de oportunidade e justiça social da EJA, com apoio da 

Constituição Federal do Brasil/1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
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LDB 9.394/96; refletimos sobre as mudanças de posturas essenciais dos profissionais da 

educação e trazemos as práticas colaborativas como uma possibilidade de aprendizagem, 

adotando como referências Moran (2018), Gadotti e Romão (2013), Pretto (2013), Arroyo 

(2014).  Na parte seguinte, abrangemos os conceitos contemporâneos exigidos para uma 

mudança na EJA, discutimos com apoio de Oliveira e Pesce (2012), Almeida (2014), Freire 

(2015) e Amorim (2015) a necessidade da qualificação permanente do professor exigida na 

contemporaneidade, a partir de novas posturas, atitudes frente ao novo, impulsionados pelos 

avanços tecnológicos na educação.  

Por fim, no último segmento deste capítulo, apresentamos os novos caminhos para a 

EJA na contemporaneidade. Para discorrer nossa interpretação, buscamos apoio em 

Woebcken (2019), Alonso, Aragón, Silva, Charczuk (2016), Imbérnon (2010), Prensky 

(2011), Palfrey e Gasser (2011), Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), Bauman, (2018) e 

Knobel e Lankshear (2012). Encerramos o capítulo abordando a relevância de aprofundarmos 

os conhecimentos acerca da existência potencial da tecnologia na contemporaneidade, e como 

as inovações a apontam como recurso indissociável da educação para além da 

contemporaneidade. 

No quarto capítulo, salientamos o papel fundamental da escola e a inclusão 

sociodigital dos estudantes da EJA do século XXI, que não podem viver silenciados diante do 

mundo hiperconectado, reprimidos pela não possibilidade de interagir com a tecnologia 

digital. Nesse intento, Amorim (2012) apoia esse momento da inovação, reforçando que o 

mundo digital chega de forma definitiva às salas de aula. Ainda neste capítulo, Bonilla e 

Damasceno (2012) refletem acerca das políticas públicas de democratização do acesso às 

redes digitais com o propósito de atingir a maioria da população. Souza (2016) complementa, 

reforçando que as camadas sociais menos favorecidas se efetivarão por meio dos direitos e 

oportunidades iguais para todos, iniciando pela educação. Catelli Jr (2019), Aguiar e Dourado 

(2018), Alves (2014) fazem uma crítica a BNCC como um documento de base unificadora e 

de metodologia de construção linear, ressaltando a ausência de diretrizes com especificidades 

para a EJA. Pierro (2017) acrescenta, reforçando a precariedade e inadequação da oferta da 

EJA, considerada pouco atrativa e relevante, devido à abordagem estritamente setorial e, por 

fim, Amorim, Santos, Castañeda (2012) abordam a importância da inovação, da atualização 



25 
 
 
 
 

dos professores para atender às necessidades do século XXI, a fim de que as instituições de 

ensino encontrem o caminho crítico necessário, pautado na construção de saberes escolares 

inovadores, visando à garantia de uma formação cidadã.  

O quinto capítulo está constituído da análise das informações, a partir da aplicação do 

questionário semiestruturado, entrevista e dos encontros de grupo focal, nos quais foram 

coletados dados essenciais, considerando a participação ativa dos membros da pesquisa, 

validando a voz desses sujeitos, sob o olhar dos teóricos, para melhor compreensão da 

realidade e a contextualização dos dados apresentados. 

Para tanto, dividimos este capítulo em cinco subcapítulos. No primeiro, atendemos ao 

objetivo geral, ampliando as discussões acerca de como as tecnologias podem apoiar a 

aprendizagem, alicerçadas pelo uso de aplicativos em salas de aulas, trazendo como 

referências as experiências e vivências dos partícipes da pesquisa. No subcapítulo seguinte, 

respondemos ao primeiro objetivo específico, apresentando as perspectivas dos colaboradores 

da pesquisa, no que se refere à utilização das tecnologias digitais nas salas de aula da EJA das 

escolas municipais de Salvador, visando inovar o processo de ensino-aprendizagem. 

No terceiro subcapítulo respondemos ao segundo objetivo específico da pesquisa, no 

qual abordamos a análise de três softwares gratuitos, de acordo o ponto de vista dos 

colaboradores da pesquisa. Para enriquecê-la, trouxemos Soad (2017), com sua pesquisa de 

avaliação dos aplicativos educacionais móveis, relacionados ao software para aprendizagem 

móvel, que auxiliou na construção dos critérios para análise dos aplicativos.  

No quarto subcapítulo, respondendo ao último objetivo específico, apresentamos todo 

o processo de desenvolvimento do software com a colaboração dos participantes da pesquisa, 

possibilitando o alcance desta investigação. No último subcapítulo, identificamos os impactos 

educacionais, culturais e tecnológicos revelados nesse trabalho. 

Por fim, no sexto capítulo, expusemos as considerações finais, destacando a 

importância da investigação para ampliação de políticas públicas que alcancem 

verdadeiramente as escolas no contexto da Educação de Jovens e Adultos, abarcando o uso da 

tecnologia com foco no protagonismo e na potência desse educando com a mediação do 

educador. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO EMPREENDIDO 

 

Neste capítulo, iniciamos a discussão dos caminhos percorridos com relação aos 

procedimentos metodológicos desta dissertação, estabelecemos relação do que estamos 

tratando com a parte prática analisada, a partir da realidade contextualizada. Utilizamos uma 

metodologia de acordo com as concepções teóricas, ideias e pensamentos coadunados ao 

objeto de estudo que buscou resposta para a problemática aqui retratada, a qual está 

sintonizada com as etapas da pesquisa. 

 

 

2.1 PESQUISA APLICADA COM ABORDAGEM QUALITATIVA  
 

No processo investigativo, é de grande relevância a definição da natureza da pesquisa, pois 

de acordo com Pereira (2019, p.28) “[...] demarca toda a lógica da investigação que se pretende 

realizar, é o princípio epistemológico e social norteador que diz as intenções gerais da 

pesquisa, pois ele está presente do começo ao fim da produção do conhecimento”. Nesta 

perspectiva, o percurso escolhido para desenvolvimento do estudo é de natureza aplicada, pois 

demonstra que os métodos são representados de forma ativa que se desvelam nas ações, na 

ordenação da investigação e na maneira como observamos a realidade concreta.  

Esse modelo de pesquisa é muito significativo, porque nos aproxima das experiências, 

desafios e problemas do cotidiano escolar, promovendo uma reflexão congruente na busca de 

possíveis respostas para a resolução de problemas existentes nos processos educativos. Pretende-se, 

também, encontrar soluções para as necessidades apresentadas à realidade, gerando conhecimentos 

para aplicação prática dirigidos a soluções de problemas específicos. Nesse sentido, segundo Gil 

(2019), a pesquisa aplicada abarca estudos elaborados com a finalidade de resolver problemas 

identificados no âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem, como também podem 

contribuir para a ampliação do conhecimento científico e surgimento de novas questões a 

serem investigadas. 

Do ponto de vista da abordagem do problema, a nossa investigação será qualitativa, 

por considerar que existe uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, e nós, como 

pesquisadores, somos convocados a participar da investigação a partir de diversos papéis. À 
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vista disso, o pesquisador e o pesquisado são sujeitos e objetos do conhecimento, ou seja, há 

um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzida em estatísticas.  

Este modelo de pesquisa depreende do uso de métodos e técnicas de investigação não 

como a construção de modelos fechados, mas beneficia ao pesquisador a possibilidade de 

definir técnicas de investigação que melhor se adaptem e expliquem os fenômenos 

investigados. A pesquisa qualitativa envolve a interpretação e compreensão das realidades, em 

um processo histórico e contextualizado. Deste modo, como afirma Flick (2014, p.43): “[...] a 

realidade estudada pela pesquisa qualitativa não é uma realidade determinada, mas é 

construída por diferentes atores”, por todos os envolvidos no processo investigativo: 

educadores, educandos, comunidade e pesquisadores que acreditam na educação de jovens e 

adultos para além das salas de aula.  Desse modo, não se limita a uma tarefa meramente 

escolar, e está estreitamente conectada a sonhos, expectativas, perspectivas de mudança e 

transformação de vida. De acordo com Minayo (2010, p. 47) essa abordagem pode ser 

compreendida a partir das investigações que “[...] tratam do ser humano em sociedade, de 

suas relações e instituições, de sua história e de sua produção simbólica”. Diante disso, apesar 

de utilizarmos dados nesta investigação, consideramos que essa abordagem não procura dar 

muita ênfase aos métodos ou técnicas estatísticas, pois busca a compreensão dos fatos a partir 

da interpretação da realidade, das interações humanas. 

Neste tipo de pesquisa procuramos explorar os fatos e os significados, e não apenas a 

mera descrição, pois buscamos desvelar os significados mais profundos do objeto observado, 

analisando as informações mais subjetivas, levando em consideração as especificidades dos 

entrevistados em uma análise mais profunda, sem a necessidade de focar apenas no aspecto 

quantitativo. Poderá ir além do dado imediato, uma vez que buscamos fundamentar a informação. 

Por conseguinte, o entrevistado pode opinar livremente, conferindo-se mais liberdade e participação 

dos envolvidos, privilegiando a compreensão acerca dos significados que as situações têm para 

os sujeitos da investigação.  

Sabemos que a abordagem qualitativa é, também, de caráter exploratório e, assim, 

buscamos compreender as particularidades, habilidades e experiencias do individual ao 

coletivo, no sentido de observar como os professores e educandos da EJA utilizam as 



28 
 
 
 
 

tecnologias, mais especificamente com relação ao acesso de aplicativos digitais gratuitos. Por 

isso, a necessidade de não contabilizar dados da pesquisa em números exatos, mas sim de 

buscar a coleta de informações a partir de entrevistas individuais, como também de encontros 

em grupo, utilizando plataformas que oferecem soluções em videoconferência, a fim de 

encurtar a distância nesse momento de pandemia, estimulando para que todos os participantes 

sintam-se pertencentes à pesquisa.  

Nosso trabalho possibilita a revisão de novas abordagens, conceitos e categorias 

referentes ao fenômeno estudado, acerca do uso das tecnologias, a partir de análise de 

aplicativos digitais pelos educandos e professores da EJA de forma simples e atrativa e, a 

partir dessa investigação, criar bases para que os seus participantes colaborem no 

desenvolvimento de um aplicativo digital a ser utilizado em sala de aula. 

 

2.2 PESQUISA PARTICIPANTE COMO DISPOSITIVO ESTRATÉGICO  

 

Aqui retratamos o caminho reflexivo pelo qual procuramos destacar o dispositivo 

estratégico, que trata de uma pesquisa participante, ligada às práticas da pesquisa qualitativa, 

como citado acima. Nessa perspectiva, é necessário contemplar e acolher diversas vozes, de 

modo a utilizar o diálogo para apreender saberes da realidade vivida, pois constitui-se como 

uma proposta metodológica oportuna para intervir verdadeiramente na realidade social, e tem 

como finalidade possibilitar a obtenção de resultados socialmente mais relevantes. De acordo 

com Gil (2019), esse modelo de pesquisa caracteriza-se pelo envolvimento tanto dos 

pesquisadores, quanto dos pesquisados, uma vez que os envolvidos têm um papel ativo nas 

etapas da pesquisa. 

 
A pesquisa participante não se coaduna com as determinações de cientificidade 
fixadas pelo positivismo, pois ancorada na abordagem qualitativa, direciona-se para 
a realidade social dos sujeitos, suas experiências, sua cultura e seus modos de vida. 
Logo, prevê uma aproximação horizontal entre sujeito e objeto, tendo em vista que 
ambos são da mesma natureza. Nesse caso, a produção do conhecimento na pesquisa 
participante não se faz de modo isolado do sujeito, mas em presença e implica num 
compromisso efetivo com suas vivencias e necessidades sociais cotidianas. 
(FAERMAM, 2014 p.44). 
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A pesquisa participante requer cumplicidade entre os envolvidos, parcerias, assim a 

participação não se reduz apenas à coleta e transmissão de informações, mas no engajamento 

dos sujeitos envolvidos de contextos sociais e saberes diversos, realizando papéis diferentes 

nesse processo. Nessa acepção, o pesquisador não apenas questiona, contribui expressando 

seus saberes sobre a questão pesquisada e o pesquisado emite opiniões, valores, crenças e 

conhecimentos. Nesse sentido, validamos a importância da participação de todos os 

envolvidos, uma vez que entendemos que é necessário examinar os problemas com um olhar 

cauteloso, buscando ações dinâmicas para apoderar-se de decisões e aplicações assertivas e 

autônomas, pois sabemos que a pesquisa participante não trata apenas de coleta de dados, pois 

os pesquisadores atuam na própria realidade dos acontecimentos observados.  

Para situarmos o momento atual da nossa pesquisa, no que se refere à pandemia, na 

maioria dos estados e municípios, a suspensão das aulas ocorreu no meado do mês de março 

de 2020, poucos dias após o anúncio da Organização Mundial de Saúde (OMS), de que a 

Covid-19 se tratava de uma pandemia, com significativa mortalidade em vários países, 

tornando-se imprescindível o isolamento social.  

De acordo com o Manual sobre biossegurança para reabertura das escolas no contexto 

da Covid-191, os dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura - Unesco, indicaram que tal medida atingiu mais de 190 países, afetando 1,57 bilhão 

de crianças e jovens – 90% da população estudantil de todo o mundo.  

As escolas da Rede Municipal de Salvador precisaram realizar algumas adaptações 

para o ensino remoto com aulas na TV e blocos de atividades semanais, como mostram as 

imagens abaixo das duas escolas participantes de nossa pesquisa. 

 

 
 
 
 

 

1 Manual sobre biossegurança para reabertura de escolas no contexto da Covid-19. Manual tem como proposta disponibilizar informações 
facilmente acessíveis para escolas públicas, destacando a comunicação sobre os mecanismos de transmissão da Covid-19 e a implementação 
de boas práticas que possam contribuir para a promoção da saúde e a prevenção dessa doença nas escolas.  
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Figura 1 – Prints Instagram da Escola Municipal Metodista Susana Wesley acerca das aulas remotas 

 

Fonte: Instagran: emm.susanawesley (2020). 

 

 

Figura 2 – Prints Instagram da Escola Municipal Padre Confa acerca das aulas remotas 

 
Fonte: Instagram: Escola Municipal Padre Confa (2020). 
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Transcorridos quatro meses com a interrupção das atividades escolares de forma 

presencial em 2020, apenas com propostas de reabertura das instituições de ensino e, ainda, 

com possibilidades de conciliar o retorno com novas suspensões, percebemos que já estava 

ficando inexequível apenas esperar as autoridades educacionais, sanitárias e governamentais 

tomarem uma decisão pela continuidade das aulas on-line, híbridas ou pela possibilidade de 

voltar de forma presencial, a fim de decidirmos como seguir com a pesquisa. Nesse sentido, 

após muitas discussões, chegamos à conclusão que permaneceríamos com o dispositivo 

estratégico dessa dissertação, alterando as articulações de como aconteceriam os encontros 

com a formação de grupo focal, que passaria, do presencial para on-line, via plataformas 

digitais, pois sabíamos que essa alternância entre isolamento social e retorno às atividades 

poderia vigorar por muito mais tempo, até o alcance da imunidade coletiva. 

A pesquisa participante se coaduna com a abordagem qualitativa bem descrita por 

Minayo (2010, p.57), quando a autora afirma que a pesquisa qualitativa“[...] se aplica ao estudo 

da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si 

mesmos, sentem e pensam”.  Nesta perspectiva, elaboramos perguntas de qualidade para a entrevista 

e para serem respondidas no questionário, atentando para o processo de escuta, com uma postura de 

ouvinte adaptável e flexível, analisando as especificidades de cada participante. 

Segundo André (2013), o rigor metodológico não é medido pela indicação do tipo de 

pesquisa, mas por uma descrição clara e detalhada do caminho percorrido e das decisões 

tomadas pelo pesquisador ao conduzir seu estudo. Partindo dessas premissas, sabemos que o 

rigor científico deve estar presente em qualquer investigação, independente do percurso 

metodológico apresentado para uma análise apurada das informações. 

Ainda, de acordo com André, o rigor metodológico não é medido pelo tipo de 

pesquisa, mas por uma descrição clara e pormenorizada do percurso e das tomadas de 

decisões do pesquisador ao conduzir a investigação. Frente ao supracitado, pretendemos 

desenvolvê-la, buscando profundidade em um contexto de mundo real, contemplando o 

desenvolvimento prévio das proposições teóricas que orientam a coleta e análise dos dados, o 

planejamento dos instrumentos, definição de componentes, enriquecendo com informações para 

melhor descrever as etapas de estudo. 
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Para melhor compreensão do leitor, organizamos esta parte do estudo abrangendo a 

descrição do desenvolvimento das etapas, compreendendo a elaboração do projeto de pesquisa, 

especificando as proposições teóricas, unidade de análise, critérios para interpretação das 

constatações, coleta de dados, análise e cruzamento de informações ao longo do nosso percurso 

metodológico empreendido. 

 

2.3 LOCAL E SUJEITOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

O público-alvo dessa investigação são os educandos jovens, adultos e idosos que 

estudam no turno noturno da EJA, como também os professores. Os coordenadores, vice-

diretores e diretores dessa modalidade de ensino nos auxiliarão como apoio para enriquecer 

informações e dados da pesquisa. Delimitamos duas escolas municipais investigadas, que 

estão localizadas em bairros periféricos e que atendem a uma população de baixa renda. 

Os educandos participantes da pesquisa, como acima referido, são estudantes e 

profissionais, jovens, adultos, idosos, com faixa etária diferenciadas, entre 15 e 83 anos, que 

atuam como ajudante de pedreiro, garçonete, manicure, diarista, confeiteiro, chapista, 

doméstica, serviços gerais, profissões importantes para a sociedade. Os colaboradores da 

pesquisa são 12 professores e 12 alunos, 6 integrantes de cada escola. O processo de inclusão 

dos participantes será pautado nos professores e alunos que já fazem uso das tecnologias na 

escola ou no seu cotidiano, mesmo que de forma superficial. Os professores e alunos que 

ainda não utilizam os recursos digitais não atenderão ao propósito da pesquisa e, em função 

desse aspecto, não estão inclusos.   

No ano de 2003, nas duas unidades escolares investigadas, os alunos e professores 

tiveram acesso ao Projeto de Educação e Tecnologias Inteligentes (PETI), no qual os 

educadores eram orientados a desenvolver atividades pedagógicas articuladas com os 

equipamentos tecnológicos disponíveis na escola, tais como: computador, tablet, TV, que 

eram explorados como linguagens estruturantes da produção do conhecimento. Na época, era 

considerado um projeto inovador com parceria da Secretaria Municipal de Educação (SMED) 

junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT), que abrangia as diversas áreas 

do conhecimento.  
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Atualmente, o programa PETI não está na ativa e deslocaram o trabalho de tecnologia 

e educação das escolas, que era desenvolvido pelos professores, para uma única escola do 

bairro, na condição de polo, concentrando propostas tecnológicas em um único laboratório 

móvel, com média de 40 tablets. No entanto, esse novo formato não conseguiu abranger todos 

os alunos do bairro, uma vez que são um total de 9 escolas no bairro da Boca do Rio. 

A Escola Municipal Metodista Susana Wesley, participante da nossa pesquisa, tentou 

incluir o projeto de implantação do laboratório móvel na unidade escolar, mas não pôde ser 

contemplada, porque não tinha o Ensino Fundamental II. Nesse sentido, outra escola do bairro 

foi selecionada e apenas 2 alunos da Escola Municipal Metodista Susana Wesley participam 

do projeto ESCOLAB com aulas de Tecnologia, o que se torna uma lamentável realidade. 

Atualmente, as escolas participantes da pesquisa estão no aguardo do Programa de Inovação 

Conectada, desenvolvido pelo Ministério da Educação, o qual apoia a internet de alta 

velocidade, fomentando o uso das práticas pedagógicas de tecnologias na Educação Básica. 

A Escola Municipal Metodista Susana Wesley, colaboradora da nossa pesquisa, é uma 

Entidade Municipal Pública, tem como convenente a Igreja Metodista e fica localizada na Rua 

Luiza Marrin, 102, Boca do Rio. Essa instituição de ensino ministra aulas no Ensino 

Fundamental I, com Ciclos de Aprendizagem I e II, do 1º ao 5º ano para crianças e 

adolescentes até 14 anos, nos turnos matutino, com 272 alunos e vespertino, com 273. Há 

uma média de 16 a 20 alunos por turma no I ciclo, do 1º ao 3º anos e, no II ciclo, do 4º ao 5º 

anos, com média de 25 a 32 alunos e o segmento de Educação de Jovens e Adultos, EJA I 

com as turmas EJA TAP I, EJA TAP II e EJA TAP III e EJA II, com as turmas TAP IV e EJA 

TAP V,  no turno noturno, totalizando 268 alunos. No total, são 42 professores e 27 turmas. O 

último IDEB dessa escola cresceu e alcançou 6.0, mas não atingiu a meta de 6,3. Com relação 

ao indicador de fluxo, a cada cem alunos, apenas um educando não foi aprovado. 
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Gráfico 1 - Evolução do IDEB dos anos finais do Ensino Fundamental do Município de Salvador da Escola 

Municipal Metodista Susana Wesley  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2017).  

 

            A estrutura física da escola supramencionada é ampla, arejada, com nove salas bem 

iluminadas, incluindo salas de secretaria, direção, coordenação, biblioteca, laboratório de 

informática, instalações higiênicas para professores, alunos e portadores de necessidades 

educativas especiais, refeitório, cozinha, três depósitos e quadra esportiva. A construção foi 

da responsabilidade da SMEC, no desejo de atender às necessidades educacionais da 

comunidade da Boca do Rio.  

A comunidade em que a Escola Municipal Metodista Susana Wesley se situa passa por 

diversas dificuldades. De acordo com  o segundo Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2010, é o décimo bairro com a maior população de negros em Salvador, 

com 80,04% (38 447 habitantes). Sua população total em 2010, somando todas as etnias, era 

de 48.032 residentes. No que se refere a segurança, foi listado como um dos bairros mais 

perigosos de Salvador, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e da Secretaria de Segurança Pública (SSP), divulgados no mapa da Violência de 

Bairro em Bairro pelo jornal Correio em 2012, ficando entre os mais violentos, em 

consequência da taxa de homicídios para cada cem mil habitantes por ano (com referência 



35 
 
 
 
 

da ONU) ter alcançado o nível mais negativo, com o indicativo de "mais que 90", estando 

entre os piores bairros na referida lista. Em maio de 2018, ficou entre os bairros com maior 

índice de roubo de carros em Salvador. Mesmo diante dos desafios supracitados, a 

comunidade, dentro do possível, é parceira da escola, participa dos eventos propostos, 

estimula a frequência dos educandos, salvo quando há brigas entre traficantes, toques de 

recolher, deixando de ir à escola para resguardar suas vidas. 

A segunda unidade participante e colaboradora da pesquisa é a Escola Municipal 

Padre Confa, localizada na Rua Desembargador Manoel Pereira, s/n, Costa Azul. A referida 

escola atende crianças vindas de famílias de baixa renda e já teve atividades suspensas no 

período escolar, diante de brigas entre facções rivais e outras situações de perigo, sendo 

necessário o seu fechamento em determinados momentos. 

 A gestão da Escola trabalha a partir das diretrizes regimentais organizadas pela 

Secretaria Municipal de Educação (SMED), numa dimensão de gestão democrática e 

participativa. Esta escola tem história muito singular, pois sua concretização é fruto de lutas 

da Associação de Moradores de Santa Rosa de Lima, localizada no bairro Costa Azul, 

juntamente com as comunidades de Paraíso Azul e Recanto Feliz. Essa instituição de ensino 

tem acesso à internet, banda larga.  

No que se refere a infraestrutura há sala de recursos multifuncionais para atendimento 

especializado para crianças especiais, 9 salas de aula, laboratório de informática, área verde, 

sala de secretária, banheiros, pátio coberto, pátio descoberto, quadra de esporte, cozinha, 

refeitório.  

Quanto aos anos ofertados há Atendimento Educacional Especializado (AEE) com 

aulas no período da manhã e da tarde, sendo 10 turmas, com média de atendimento de um 

aluno por turma, por se tratar de uma assistência individualizada de acordo à necessidade da 

criança. Na Educação Infantil, as aulas são em turno integral, sendo que na Creche, grupo 3, 

são duas turmas com crianças até 3 anos, com média de 9 alunos por sala; na Pré-escola, 

grupo 4, crianças até 4 anos, são 2 turmas, em turno integral, com média de 16 alunos por 

sala; no grupo 5, há crianças de até 5 anos, nos períodos matutino e vespertino. No Ensino 

Fundamental, do 1º ao 5º ano, as aulas também são nos turnos matutino e vespertino, com 

média de 16 a 21 alunos até o 4º ano. No 5º ano, são 34 educandos. Existem também as 
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turmas de Correção de Fluxo, nos períodos matutino e vespertino, com média de 13 alunos 

por turma. 

As aulas dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos são à noite. EJA I, com as 

turmas EJA TAP I, EJA TAP II e EJA TAP III, EJA II, com as turmas TAP IV e EJA TAP V, 

com média de 31 a 35 alunos. Nesta escola, estão matriculados 345 alunos, com 18 turmas e 

33 professores. O gráfico abaixo demonstra a progressão do ensino da escola 

supramencionada. 

 

Gráfico 2- Evolução do IDEB dos anos finais do Ensino Fundamental do Município de Salvador da Escola 
Municipal Padre Confa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2017).  

  

               O Ideb 2019 dos anos iniciais da Escola Municipal Padre Confa atingiu a meta de 

forma satisfatória. Cresceu e alcançou nota 6,0. O Ideb trabalha com o componente 

aprendizado e fluxo. O primeiro se refere ao resultado obtido na Prova Brasil e o segundo 

indica a progressão dos educandos no sistema de ensino. Nesse caso, a referida escola 

demonstrou como indicador de fluxo o seguinte: de 100 alunos, 4 não foram aprovados. 

Evidenciando, assim, um processo de ascensão. 
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2.4 INSTRUMENTOS APLICADOS, ETAPAS DO PROCESSO E PRODUTO 

 

Sabemos que para ser considerada científica, toda pesquisa precisa seguir métodos e 

um roteiro específico. Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema 

em questão. Dessa forma, estabelecemos um modelo teórico inicial de referência e 

organizamos as bases teóricas, tais como a elaboração de objetivos, hipóteses, definição de 

conceitos, uma vez que são elementos fundamentais na primeira etapa de organização da 

pesquisa; outro aspecto importante foi a delineamento das técnicas de coleta de dados que 

serão realizadas nesse percurso. 

Os instrumentos de pesquisa são essenciais para que nós, pesquisadores, possamos 

levantar os dados iniciais e analisar o alcance das ações de intervenção realizadas. Nesse 

sentido, delineamos a seguir os instrumentos, etapas do processo e produto, com a necessária 

clareza, a fim de que o leitor compreenda a organização proposta. 

Os instrumentos selecionados corroboraram com a pesquisa de abordagem qualitativa 

e com o dispositivo estratégico da pesquisa participante. Para a coleta de informações, foram 

aplicados de forma remota o questionário, entrevista semiestruturada e o grupo focal. Alguns 

encontros presenciais foram realizados com os participantes envolvidos na pesquisa e que 

haviam continuado trabalhando nas escolas, a exemplo de coordenadores, vice-diretores, 

diretores, professores e alunos. Para isso, respeitando os protocolos sanitários e de 

distanciamento e que garantiram segurança na pandemia. 

Os instrumentos foram utilizados em diferentes etapas, possibilitando melhor 

compreensão das informações. Inicialmente, estabelecemos contato com as diretoras das duas 

escolas participantes, explicando a proposta da pesquisa, ao mesmo tempo que  solicitando 

autorização para enviar o questionário aos professores da escola. Utilizamos o questionário 

como instrumento de investigação, com o objetivo de recolher informações a partir de 

perguntas claras e objetivas sobre a temática pesquisada, com o propósito de selecionar seis 

educadores de cada escola,  já  usuários das tecnologias, para colaborarem com a nossa 

pesquisa.  Segundo Gil (2019 p. 121), pode-se definir questionário como um “[...] conjunto de 

questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 
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comportamento presente ou passado etc.” A relevância dos questionários perpassa pela 

facilidade de coletar informações a um número maior de pessoas, num espaço de tempo curto, 

o que ajudou de forma significativa nesse momento de pandemia. 

Optamos pela entrevista semiestruturada on-line em plataforma do Google Meet e em 

ligações telefônicas, ou via aplicativo do WhatsApp por videoconferência realizada a partir de 

um esquema básico, viabilizada uma conversa mais tranquila e natural, respeitando o tempo 

do participante e permitindo maior flexibilidade para ampliar as informações apresentadas, 

como também adaptando o que fosse necessário durante a entrevista. Inicialmente, aplicamos 

a entrevista diagnóstica, a fim de conhecer os sujeitos participantes da pesquisa e a realidade 

na qual estavam inseridos, visando criar um vínculo de confiança entre pesquisador e 

pesquisado. Segundo Gil (2019, p. 109), a entrevista semiestruturada: “[...] por sua 

flexibilidade é adotada como técnica fundamental de investigação nos mais diversos campos e 

pode-se afirmar que parte importante do desenvolvimento das ciências sociais nas últimas 

décadas foi obtida graças à sua aplicação”. 

Como esse instrumento é de caráter mais flexível, foi possível realizar as adaptações 

necessárias para o enriquecimento da pesquisa e obter dados consistentes acerca dos sujeitos 

investigados, do cenário e contextos de acordo a realidade. Foram feitas, ainda, análises 

qualitativas dos pontos apresentados nos objetivos, observados a partir da problemática 

referida, buscando dialogar com os autores do universo exposto e, por fim, foram 

apresentadas as conclusões dessa etapa, partindo para o cruzamento das informações 

levantadas, discutidas no estudo, de modo a oferecer bases para os encontros do grupo focal.  

Enquanto pesquisadores implicados no processo, na entrevista, estabelecemos vínculos 

e, após essa etapa, fizemos o mapeamento do campo de pesquisa, momento importante para 

fazer os diagnósticos iniciais referentes aos problemas levantados e a definição dos 

participantes que continuariam na pesquisa. Nessa etapa, foi necessário definir as funções dos 

integrantes, a partir das habilidades de cada participante, estabelecendo os principais objetivos 

e teorias que foram alterados e acrescentados no desenvolvimento do trabalho.  

Após esse alinhamento, fizemos o mapeamento e identificamos educadores que 

utilizam e/ou têm interesse de utilizar as TDIC nas salas de aula, como recurso didático, 

especialmente no contexto de pandemia, como também verificamos os educandos que 
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utilizam os smartphones no seu dia a dia e se teriam interesse de utilizar essa tecnologia como 

recurso de aprendizagem. 

Na etapa seguinte, uma das fases mais importantes da pesquisa, realizamos o momento 

de análise dos softwares aplicativos, a fim de se tornarem  um recurso pedagógico a mais para 

o professor, que poderá utilizar o Mobile Learning, uma modalidade de e-Learning, no qual a 

aprendizagem acontece através de dispositivos eletrônicos móveis e, a partir das análises, de 

forma colaborativa, desenvolvemos um software aplicativo atendendo às necessidades 

específicas da EJA, produto este raro de se encontrar gratuitamente e on-line, uma vez que 

estes estão mais direcionados para o público infantil, como também do ensino regular. 

Para tanto, realizamos quatro encontros com uma importante estratégia metodológica, 

uma técnica de coleta de dados em pesquisas qualitativas e o grupo focal. De acordo com 

Backes; Colomé; Erdmann e Lunardi (2011), o grupo focal representa uma fonte que 

intensifica o acesso às informações acerca de um fenômeno, seja pela possibilidade de gerar 

novas concepções ou pela análise e problematização de uma ideia em profundidade. Ao 

utilizar esta técnica, temos como propósito a colaboração dos participantes na pesquisa, 

visando aproximar os sujeitos colaboradores com a sua temática, ampliando seus 

conhecimentos, ressignificando atitudes, conteúdos e visão crítica acerca do uso da tecnologia 

nas salas de aula com um olhar simplificado, técnico e de conhecimento científico. 

As plataformas digitais estão impulsionando novas formas de pensar, agir e se 

relacionar, nas mais diversas áreas sociais, educativas e comerciais. Nesse contexto, no qual 

as ferramentas estão disponíveis e as possibilidades são infinitas, organizamos os encontros 

on-line via Google Meet, nos quais foram planejadas e realizadas reuniões com os professores e 

alunos da EJA das duas escolas participantes deste trabalho, com a finalidade de discutir temas 

relacionados à sua prática pedagógica e à Educação de Jovens e Adultos.  

Nos encontros propostos por nossa pesquisa, os professores participantes foram 

convidados a refletir sobre a necessidade de utilizar as tecnologias nas salas de aula 

juntamente com os alunos, a partir de questões problematizadoras elaboradas pela 

pesquisadora, a partir das informações coletadas nas entrevistas. 

Os momentos de diálogos coletivos estavam coadunados com o procedimento 

metodológico da pesquisa participante, uma vez que este instrumento possibilita a presença 
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ativa dos participantes envolvidos. Nesses encontros on-line, os colaboradores foram convocados a 

refletir sobre o uso das tecnologias no âmbito pedagógico como uma ferramenta a mais, visando inovar o 

processo educativo e tornar a aprendizagem mais dinâmica e significativa para o aprendente. 

Foram realizados quatro encontros. No  primeiro, foram reforçados os vínculos da 

pesquisadora com os colaboradores, apresentado os objetivos e problemas da pesquisa, como 

a proposta do produto. No segundo e terceiro encontros, foi proposta a análise dos aplicativos, 

previamente selecionados pela pesquisadora e os critérios de análise. Os participantes 

puderam sugerir outros critérios e outros aplicativos.  

No quarto e último emcontros, como todos já estavam alicerçados com os critérios de 

análises, foram estabelecidos os critérios utilizados para a contrução do nosso aplicativo, além 

de determinar as funções. Foi criado um grupo de whatsApp para que os participantes 

participassem da elaboração do aplicativo. 

Como produto da nossa pesquisa, foi desenvolvido um software, em parceria com os 

estudantes e professores colaboradores, com licença de uso livre, gratuito, porém com o 

código fonte restrito, uma vez que esta tecnologia é de propriedade intelectual e evita que esse 

aplicativo digital seja modificado e vendido comercialmente. Tal aplicativo poderá ser 

utilizado tanto nas propostas pedagógicas, como também, para entretenimento e com fins 

produtivos, como, por exemplo, a divulgação de vendas e serviços de produtos artesanais e 

alimentícios fabricados pelos educandos da Educação de Jovens e Adultos, dentre outras 

funções sugeridas pelos colaboradores. Foram sugeridos pelos partícipes da pesquisa um 

aplicativo digital sem propagandas, com ocupação mínima do espaço da memória do 

smartphone, que fosse possível utilizá-lo de forma off-line, acrescentando a possibilidade do 

compartilhamento das produções, objetivando interação entre os usuários. 

O importante foi que os colaboradores da investigação tiveram a possibilidade de 

sentir-se pertencentes ao processo, envolvendo-se com autonomia, buscando informações, a 

fim de construir o conhecimento de forma colaborativa e desconstruir a ideia de que o 

conhecimento esteja centrado apenas no professor, puderam ainda perceber a relação de troca 

entre o professor, aluno e pesquisador, em que todos aprenderam e se desenvolveram em 

parceria, percebendo cada um com a sua particularidade, com o seu protagonismo. 
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2.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

Esta é uma das etapas mais importantes da pesquisa, pois é o momento de 

representação das informações obtidas em campo, na forma presencial, quando foi possível e 

nos encontros on-line em parceria os colaboradores da pesquisa, estabelecendo relação com 

com a teoria estudada.  Partindo desse pressuposto, apoiamos a análise de dados com base nas 

ideias de Creswell (2014, p. 147): 

 

A análise de dados em pesquisa qualitativa consiste da preparação e organização dos 
dados (isto é, dados em texto como nas transcrições, ou dados em imagens como em 
fotografias) para análise, depois a redução dos dados em temas por meio de um 
processo de criação e condensação dos códigos e, finalmente, da representação dos 
dados em figuras, tabelas ou uma discussão. 

 

No primeiro momento de organização e preparação, sistematizamos as transcrições 

dos questionários, entrevistas, notas da etapa da coleta de dados, dentre outros materiais, para 

melhor compreensão e compilação das informações. Para Deslauriers e Kérisit (2014, p. 140) 

“A etapa da análise consiste em encontrar um sentido para os dados coletados e em 

demonstrar como eles respondem ao problema de pesquisa que o pesquisador formulou 

progressivamente”. Inicialmente, os dados foram analisados individualmente, depois com o 

devido cruzamento, foram tratados em sua totalidade. Em seguida, organizamos os elementos 

considerados comuns, a partir de uma representação em gráficos e tabelas, e finalizamos com 

a interpretação, estabelecendo relação com os objetivos da primeira etapa. Todos esses dados 

e reflexões embasaram a escrita do relatório final. 

Aspiramos a realização de atuações concretas no que se refere aos problemas 

abordados nesta investigação, a partir das práticas de ações possíveis, de acordo a realidade de 

cada instituição de ensino, nas quais a pesquisa foi desenvolvida. Como os objetivos práticos 

devem gerar conhecimento, entendemos que a divulgação científica dos resultados dessa 

pesquisa fortalecerá estudos futuros nessa perspectiva de trabalho. De uma forma geral, os 

objetivos de conhecimento constituem um percurso de ação que transformam e subsidiam os 

pesquisadores e os participantes na conquista de possibilidades para a solução dos problemas 

reais. Neste processo, é valido destacar a importância de formalizar os resultados da pesquisa 

e levar para a comunidade escolar os avanços almejados e os benefícios para todos os 
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implicados no trabalho coletivo, para, posteriormente, compartilhar os resultados com a 

comunidade acadêmica, com a finalidade de não apenas apresentar a possibilidade de 

transformação da realidade, mas além disso, contribuir com a melhoria das políticas públicas 

relacionadas ao tema aqui em estudo. 

De forma mais detalhada, apresentamos as etapas da análise dos dados que estão  

ordenados no quinto capítulo desta dissertação. 
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3 TECNOLOGIAS DIGITAIS E A EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE: 
CONEXÃO PERMANENTE, UM NOVO OLHAR PARA AS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 
 

Neste capítulo tratamos do uso das tecnologias na contemporaneidade como uma 

possibilidade de inserção social para os educandos da EJA, uma vez que a internet, 

computadores, smartphones já fazem parte da realidade de muitos cidadãos na atualidade, e 

oportunizar esses estudantes ao acesso à tecnologia é uma questão de equidade social. O 

propósito não é acompanhar o ritmo vertiginoso do mundo tecnológico, mas saber utilizá-los 

e geri-los no cotidiano das salas de aula, levando em consideração a realidade das escolas, dos 

professores e dos alunos, colaborando assim, para a igualdade de oportunidades e justiça 

social desses estudantes, como também revolucionar o processo de transformação digital na 

educação, como um recurso acessível de criação e inovação. 

Defendemos que o mundo está passando por uma constante transformação, as 

evoluções tecnológicas estão mais presentes no cotidiano e suas influências se perpetuam em 

nossas vidas, modificando comportamentos rotineiros, desde a forma de nos relacionar, 

comunicar, aprender, no campo profissional, da ciência que, constantemente, precisam ser 

adaptadas com o advento das tecnologias digitais.  Diante do surgimento dessas mudanças, 

barreiras geográficas são suplantadas e aproximações culturais tornam-se mais abertas, 

mesmo diante das diferenças econômicas e dos empecilhos socioculturais que se interpõem 

nessa relação, como no caso da Educação de Jovens e Adultos. 

Percepções da esfera governamental ou mesmo da sociedade apresentam uma visão 

simplista, reduzindo a EJA apenas ao ato de alfabetizar, entendendo que ler e escrever é o 

suficiente e necessário. Assim, pouco se investe, sendo os recursos cada vez mais limitados 

para esta modalidade de ensino. Todavia, é necessário considerar e ponderar que a motivação 

para a aprendizagem na fase adulta tem maior amplitude, e não se atém apenas às exigências 

de conteúdos curriculares, porém está atrelada desde a formação da vida cotidiana a 

perspectivas de mudanças socioeconômicas que transcendem a esfera educacional, o que 

implica, também, articular devidamente oportunidades de qualificação profissional e acesso às 

tecnologias da comunicação e informação, possibilitando a integração desses educandos na 

era digital. 



44 
 
 
 
 

O uso das tecnologias na contemporaneidade traz consigo possibilidades de exclusão 

social para aqueles que se mostram pouco capazes de se adaptar ao novo, `a nova realidade e, 

mesmo aqueles que resistem, acabam se envolvendo direta ou indiretamente, porque tudo vem 

evoluindo com base no campo tecnológico, sendo necessário sabedoria e flexibilidade para 

sair da área de conforto, sem medo de errar, de se arriscar, sentindo-se parte da mudança. 

Cada pesquisa que trata das tecnologias de certa forma têm o propósito de limitar esses riscos 

de exclusão, especialmente para os mais vulneráveis que vivenciam a exclusão social 

diariamente. 

 

Estamos caminhando para uma nova fase de convergência e integração das mídias: 
tudo começa a integrar-se com tudo, a falar com tudo e com todos. Tudo pode ser 
divulgado em alguma mídia. Todos podem ser produtores e consumidores de 
informação. A digitalização traz a multiplicação de possibilidades de escolha, de 
interação. A mobilidade e a virtualização nos libertam dos espaços e dos tempos 
rígidos, previsíveis, determinados (MORAN 2013, p. 14). 

 
 

Diante do exposto, é possível trazer as tecnologias para as salas de aula, porque elas já 

estão imbrincadas em nossa realidade, observando-se que o importante é sistematizar, 

selecionar os softwares e planejar as aulas, visando a construção do conhecimento de forma 

colaborativa. A celeridade de informações, como se interconectam, se proliferam, nos faz 

pensar no papel que as tecnologias desempenham na vida social e educacional. Tudo isso, 

visa perceber as possibilidades e desafios que se estabelecem com o uso das tecnologias, 

mesmo aquelas já consideradas antiquadas ou as modernas, pois isso é irrelevante, vez   que o 

que importa é o direcionamento, o objetivo de cada recurso para se alcançar a aprendizagem.  

Sabemos que o novo envolve aspectos que trazem vantagens e desvantagens. 

Entendemos que não se trata de avaliar seus impactos nesse momento, nem mesmo de abstê-

los do processo de análise, mas o foco é refletir nas possibilidades do uso das tecnologias nas 

salas de aula de forma efetiva na contemporaneidade, e aqui, especialmente, nas salas de aula 

da EJA.  

 

Os sistemas de comunicação evoluem com extrema rapidez e essa dinâmica é parte da 
vertiginosa modernidade em que estamos imersos. Não podemos nos deslumbrar com 
essas novidades ou ficar apreensivos pelo perigo de que substituam nossa função de 
educar. Mas não devemos ignorar as possibilidades que eles abrem para aperfeiçoar nosso 
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trabalho, como o acesso a sites de apoio e atualização pedagógica ou a programas 
interativos para alunos com dificuldades de aprendizagem. (MENEZES, 2010, p.122). 

 

Em função das modificações advindas da era digital, o papel do professor e da escola 

como um todo vem passando por significativas alterações, e, em razão disso, novos 

paradigmas em prol do processo de ensino e aprendizado precisam ser revistos 

continuadamente. No que se refere à educação, a internet e suas ferramentas têm sido grandes 

aliadas na construção do conhecimento, colocando os educadores mobilizados, 

gradativamente, de acordo sua realidade, para desenvolver estratégias de ensino, na utilização 

de softwares e aplicativos em salas de aulas ou em atividades extracurriculares, com o 

objetivo de tornar a aprendizagem mais dinâmica, colaborativa, descentralizada. No entanto, é 

relevante ressaltar, que não se trata apenas de utilizar a internet, mas sim de formar educandos 

críticos, autônomos e com qualificação para processar as diversas informações que estão à 

disposição nos meios tecnológicos com criticidade, como também fazer uso na vida pessoal e 

profissional.  

 

Os professores podem ajudar os alunos incentivando-os a saber perguntar, a enfocar 
questões importantes, a ter critérios na escolha de sites, de avaliação de páginas, a 
comparar textos com visões diferentes. Os professores podem focar mais a pesquisa 
do que dar repostas prontas; podem propor temas interessantes e caminhar dos níveis 
mais simples de investigação aos mais complexos; das páginas mais coloridas e 
estimulantes às mais abstratas; dos vídeos e narrativas impactantes para contextos 
mais abrangentes, e, assim, ajudar a desenvolver um pensamento arborescente, com 
sucessivas rupturas e uma contínua reorganização semântica (MORAN, 2013, p. 37-
38). 

 

Atualmente, experenciamos uma sociedade global em rede. Isto é uma realidade, não 

temos como retroceder, portanto, precisamos dos professores inteirados, instrumentalizados 

em diferentes situações de aprendizagem. Não se refere apenas a proporcionar o acesso às 

tecnologias, mas de integrá-las ao contexto dos educandos, interagindo com a realidade em 

que eles estão inseridos. São aspectos diversos que demandam a utilização das tecnologias e a 

EJA não pode desconsiderar seu uso. Nessa perspectiva, torna-se necessário superar 

resistências, seja dos professores que ainda não se sentem à vontade em manusear essas 

ferramentas, ou resistem, embora entendam que elas  fazem  parte do processo de evolução, 
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porém consideram que isso precisa ser um processo crítico e não de receber pacotes prontos, 

incluindo até modelos de planejamento de como devem utilizar as tecnologias, seja das 

instituições de ensino públicas, que pouco incentivam seu uso, do próprio governo que inicia 

e interrompe projetos, sem  importar-se em lhes dar suporte ou continuidade, e dos alunos 

adultos e idosos da EJA, que se sentem pouco habilidosos em utilizar as tecnologias, alegando 

que este tipo de recurso é adequado para os mais novos.  

Diante de tantos entraves, é um grande desafio para o professor que, no meio de tantas 

demandas, ainda tenha interesse em trazer a abordagem tecnológica para as salas de aula. No 

entanto, sabemos que é importante ter atitudes proativas, sair da passividade, de ficar 

esperando por formação das iniciativas da hierarquia administrativa e buscar parceria dos 

colegas, gestores, parceiros e proporcionar esse acesso, permitindo mais do que a inclusão 

digital, a inclusão social desses educandos. 

Em face da relevância de repensar o uso das tecnologias alinhado aos conteúdos com 

abertura para o novo, discutimos neste capítulo o desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação que assumem um ritmo crescente, nas últimas décadas, 

imprimindo à sociedade novos rumos, não só tecnológicos, mas, também, sócio-econômico-

culturais, ressaltando  o quanto a escola é determinante, neste momento, para desfrutar das 

oportunidades que a conexão permanente oferece para novas práticas pedagógicas, 

explorando as possibilidades defendidas nesta dissertação..  

Para tanto, dividimos esse espaço em três momentos: inicialmente, analisamos o 

conceito de contemporaneidade, validamos a igualdade de oportunidades, equidade e justiça 

social da EJA, destacamos de que modo a escola, como instituição social, é requisitada a 

refletir criticamente acerca das exigências da contemporaneidade, como também abordamos 

as práticas colaborativas como uma possibilidade de aprendizagem pautada na interação e 

participação ativa do aprendiz. Em seguida, abrangemos os conceitos contemporâneos 

exigidos para uma mudança na EJA, discutimos a necessidade de atualização permanente do 

professor, para que ele esteja consciente da relação entre os diversos saberes, pois saber 

apenas sobre sua área de atuação já não é mais suficiente para atender às necessidades dos 

alunos na contemporaneidade. Isso implica na necessidade de todos em ampliarem seus 
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saberes, desenvolvendo novos processos e habilidades que sejam impulsionados pelos 

avanços tecnológicos.  

Por fim, apresentamos novos caminhos para a EJA na contemporaneidade, 

aprofundamos os conhecimentos sobre a existência potencial, já em desenvolvimento, de 

inovações tecnológicas capazes de afetar profundamente os sistemas educacionais na 

atualidade. 

 

3.1 A EJA NA CONTEMPORANEIDADE: PRÁTICAS COLABORATIVAS COMO UMA 

POSSIBILIDADE DE APRENDIZAGEM 

 

O termo contemporâneo provém do latim contemporaneus, sendo usado como 

sinônimo de atual. As derivações são muitas, assim sendo a educação e a música do presente 

são definidas como contemporâneas, determinando que essas atividades fazem parte das 

coordenadas do presente. O dicionário DICIO (2020) apresenta significados acerca dessa 

terminologia, tais como: “Que habitou ou teve seu início na mesma época; que acontece ou 

tem seu início no presente, tempo atual; que pode se referir ao período; algo ou alguém que 

fez parte de uma mesma época ou que faz parte do presente”. Diante do exposto, percebemos 

que ser contemporâneo é demonstrar a capacidade de cada um se fazer contemporâneo ao seu 

tempo.  

De acordo com Barbosa (2018), o tempo está presente em tudo e em todos os lugares, 

e é ele que mede a velocidade ou não da mudança das coisas. Neste sentido, fica 

compreensível para Aristóteles que o tempo mede o desenvolvimento das coisas e o 

pensamento de Platão está alicerçado para o tempo como um movimento cíclico. Como é um 

conceito eminentemente temporal, o que parece ser agora atual, num futuro breve ou mesmo 

longínquo tornar-se-á arcaico. Platão e Aristóteles foram contemporâneos e estudavam a 

percepção de tempo, ambos, personagens da antiguidade e compartilhavam o mesmo tempo. 

Neste sentido, o que pode ser antigo, também, de certa forma, pode ser considerado 

contemporâneo, uma vez que esses autores são valorizados no presente e até mesmo 

considerados contemporâneos, pois seus saberes são válidos até os dias atuais. 
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Isso significa que o contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o escuro do 
presente, nele apreende a resoluta luz; é também aquele que dividindo e interpolando 
o tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo em relação com os outros 
tempos, de nele ler de modo inédito a história, de citá-la segundo uma necessidade 
que não provém do seu arbítrio, mas de uma exigência à qual ele não pode responder. 
(AGAMBEN, 2009, p.72) 
 

Falar de contemporaneidade é algo relativo, não é ser contemporâneo, é estar 

contemporâneo, viver o momento em consonância com a atualidade, permitindo as interações 

possíveis e transformar. Para tanto, é necessário honrar e validar as bases dessa construção do 

passado, tornando o terreno sólido para as construções futuras. Ao falarmos do percurso da 

EJA até os dias atuais, percebemos os avanços, as conquistas, retrocessos e aspectos que 

precisam ser aprimorados, ou até mesmo transformados. O importante é continuar na 

militância, buscando constantemente engajar os sujeitos aprendizes para que atuem na 

sociedade de forma ativa e digna, uma vez que é um direito realçado na Constituição Federal 

de 1988, que enuncia o direito à educação como um direito social.  

A Educação de Jovens e Adultos tem um grande desafio na contemporaneidade e para 

o futuro próximo: construir um compromisso histórico da sociedade brasileira, colaborando 

para a igualdade de oportunidades, equidade e justiça social, utilizando como base os 

fundamentos nas exigências legais definidas:  

 

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. 123) 
 

Sabemos que a EJA, enquanto modalidade educacional do ensino regular, também está 

amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/96, políticas públicas 

emergentes, programas, encontros nacionais e internacionais, porém, ainda perpassa por 

vastos impasses, lutas diárias para seu fortalecimento na sociedade, como também vale 

ressaltar que seus progressos são árduos porque essa modalidade de ensino é tratada 

historicamente de forma secundária, dificultando sua ampliação e qualidade nos sistemas de 

ensino. Destarte, o tênue reconhecimento da Educação de Jovens e Adultos, alcançado nos 
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últimos tempos, é fruto decorrente de anos de militância, numa resistência subliminar acerca 

da educação enquanto direito de todos.  

 

[...] ler sobre a educação de adultos não é suficiente. É preciso entender, conhecer 
profundamente, pelo contato direto, a lógica do conhecimento popular, sua estrutura 
de pensamento em função da qual a alfabetização ou a aquisição de novos 
conhecimentos que têm sentido. (GADOTTI; ROMÃO, 2011, p.39)  

  
Não tem como tratar a EJA de forma superficial e simplificada. É preciso conhecer, 

aprofundar nas particularidades, chegar perto, conhecer suas nuances, priorizando o sujeito, 

ao mesmo tempo que favorecendo a inclusão social, a escolarização, a formação da cidadania 

e os direitos de uma vida digna e justa. Para fortalecer esses aspectos, defendemos que a 

educação na contemporaneidade vem produzindo transformações na vida social, econômica e 

cultural, a partir do uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Ela 

amplia a democratização e a disseminação dos dispositivos e recursos digitais que, por sua 

vez, apresentam um grande potencial para promover acesso de maior participação social, 

política e econômica.  

 

As tecnologias digitais hoje são muitas, acessíveis, instantâneas e podem ser 
utilizadas para aprender em qualquer lugar, tempo e de múltiplas formas. O que faz 
a diferença não são os aplicativos em si, mas estarem nas mãos de educadores, 
gestores e estudantes com uma mente aberta e criativa, capaz de encantar, de fazer 
sonhar, de inspirar. (MORAN, 2018, p.9). 
 

Aderir sem atritos ao próprio tempo, sentindo-se em harmonia com ele e seus 

elementos, é fundamental para se perceber e atuar de forma coexistente com a 

contemporaneidade. E a escola não está distante desse mundo atual, da era digital, precisando 

atuar de acordo o mundo multicultural, permanentemente conectado e em acentuada 

transformação. Atualmente, docentes e discentes têm a seu alcance as tecnologias digitais, com 

múltiplos aplicativos com diversas finalidades e que são acessíveis em qualquer lugar. Nesse 

sentindo, cabe a nós educadores abraçar essa causa e disponibilizar a mediação do 

conhecimento, a partir do uso das tecnologias em sala de aula, a fim de que possamos 

corroborar com a construção do conhecimento de forma motivadora, contribuindo não apenas 

com autonomia digital do educando da EJA, mas com a emancipação desse aluno de forma 

integral. 
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As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos curiosos e 
motivados facilitam enormemente o processo, estimulam as melhores qualidades do 
professor, tornam-se interlocutores lúcidos e parceiros de caminhada do professor-
educador. Alunos motivados aprendem e ensinam, avançam mais e auxiliam o 
professor em sua tarefa de ajudá-los mais e melhor (MORAN, 2013, p. 27). 
 

 É relevante trazer esse aluno para perto, valorizar sua história de vida, estabelecendo 

relações das suas vivências com a aprendizagem, pois assim haverá um sentimento de 

pertencimento ao processo. A aprendizagem colaborativa é uma abordagem que apresenta um 

novo olhar para esse aspecto, pois é baseada na interação entre professores e alunos, numa 

perspectiva de que ambos são responsáveis pela construção do conhecimento e podem atuar 

de forma ativa no processo, promovendo o engajamento e motivação dos educandos. 

 Para que haja sucesso nesse tipo de aprendizagem é preciso transcender a educação 

tradicional, romper com moldes já ultrapassados e pensar nas demandas da sociedade atual no 

qual o professor atua como mediador, facilitador do conhecimento, pensando num objetivo 

comum, em parceria com a coletividade, e ambos como protagonistas que partem do 

individual para o coletivo. Dessa forma, entendemos que todos triunfam e com certeza 

aprendem a viver em sociedade com mais respeito uns pelos outros.  

            Ainda, de acordo com Moran (2014, p. 52-37): 

 

A sociedade é cada vez mais dinâmica e as interconexões também. Tudo está 
interligado, aprendemos continuamente uns com os outros, juntos fisicamente ou 
conectados, com diferentes grupos com os que nos relacionamos. A aprendizagem 
contínua, ao longo da vida e em múltiplos grupos e redes – físicas e digitais – é uma 
das características marcantes da atualidade. As múltiplas formas de colaboração, 
hoje, entre pessoas próximas e conectadas com dispositivos móveis possibilita a 
aceleração da aprendizagem individual, grupal e social, pelas múltiplas articulações, 
interligações, desdobramentos, em todos os campos, atividades e situações em que 
nos envolvemos, discutimos, atuamos e compartilhamos. O compartilhamento gera 
aprendizagens e produtos muito mais rápido, barato e inovador do que até agora. 
 

 A aprendizagem colaborativa atua em conformidade com o uso das tecnologias que 

permitem trabalhar com os pares, pequenos grupos ou mesmo em equipes, propiciando aos 

alunos maior autonomia, aprimorando a comunicação, pois trabalhar em grupo exige uma 

conversa mais clara nas ações e permite que todos atuem de maneira proativa, não só no que 

se refere ao aspecto conceitual, mas no desenvolvimento integral, incluindo os aspectos 

socioemocionais: sentir-se capaz de agir, reforçando a autoestima. 
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 Abordar o uso das tecnologias na EJA, com vistas a aprendizagem colaborativa faz 

parte da contemporaneidade e aponta para infinitas possibilidades de ação docente, 

potencializando práticas inovadoras. É essencial que os profissionais da educação estejam a 

frente, preparados e motivados, pois assim novas abordagens e instrumentos de aprendizagem 

podem ser garantidas aos educandos. Pretto (2013, p. 95) lembra que “[...] nestes ricos 

espaços, todos conectados e com boa infraestrutura, os professores viveriam o dia a dia das 

escolas, a relação com os alunos, funcionários e colegas, numa ambiência de respeito, 

colaboração e criação”. Sabemos que a aprendizagem não acontece de forma isolada, sendo 

necessária a interação dos professores com os alunos, dos educandos com os colegas de 

classe, das trocas de uma turma com outros grupos da escola uma vez que, com o advento das 

tecnologias, houve uma expansão de comunicação e acesso às informações, ultrapassando as 

fronteiras da escola, possibilitando ampliar o conhecimento.  

          O nosso propósito é aproximar cada vez mais os jovens, adultos e idosos para essa nova 

realidade, investindo no uso dessas tecnologias nas salas de aula, não só como acesso a 

entretenimento, como as redes sociais, mas como possibilidade de geração de conhecimento, 

trabalhando concomitantemente a ideia de que a tecnologia não é algo complexo, 

especialmente para os adultos e idosos. 

Para que os alunos dessa modalidade de ensino tenham acesso às possibilidades 

tecnológicas, é imprescindível que o profissional da educação esteja ciente das 

especificidades desse público, compreendendo que as estratégias de ensino não podem ser as 

mesmas do ensino regular. É preciso desenvolvê-las atendendo às particularidades da EJA. 

Neste sentido, a aprendizagem colaborativa tem muito a contribuir nesse segmento, uma vez 

que propõe a colaboração, a interação, a participação ativa dos educandos.  

Cabe ao educador auxiliar o aluno a vencer o medo frente ao uso das tecnologias, 

buscando incentivar os estudantes da Educação de Jovens e Adultos a se apropriarem desses 

recursos que, mesmo de forma direta ou indireta, já fazem parte da vivência do cotidiano 

desse público. Em seu livro “Outros Sujeitos, Outras Pedagogias” Arroyo (2014) esclarece 

que existem outros indivíduos na educação que precisam de um novo olhar, de outras ações 

pedagógicas de acordo suas singularidades.  

 



52 
 
 
 
 

A relação entre Outros Sujeitos, outras pedagogias fica exposta e afirmada nos 
encontros dos militantes dos movimentos sociais em dias de estudo, em oficinas da 
Universidade Popular dos Movimentos Sociais (UPMS) ou de tantas escolas, 
espaços/tempos de formação, estudo, reflexão. Tempos/espaços em que Outros 
Sujeitos se afirmam, trazendo experiências sociais, políticas de resistência, de 
construção de outra cidade, outro campo, outros saberes e outras identidades. 
(ARROYO, 2014, p. 1) 

 

Assim sendo, é relevante analisar a realidade de cada instituição educacional, 

buscando tecnologias que dialoguem com o contexto de vida dos estudantes, adequando as 

propostas pedagógicas às especificidades desses educandos, a fim de estimular a 

aprendizagem, superando as diferentes formas de exclusão ainda presentes em pleno século 

XXI que, além de precisar investir no acesso aos recursos tecnológicos, ainda tem como 

grande desafio garantir a permanência do educando da EJA nas escolas.  

Diante do nosso contexto contemporâneo é perceptível que as demandas das 

habilidades e competências do educando estão para além da leitura, escrita e cálculo. Dessa 

forma, não podemos ignorar as contribuições das tecnologias para a aprendizagem dos jovens, 

adultos e idosos. A presença das TDIC nas salas de aula vem para somar ao processo de 

ensino/aprendizagem, contribuindo também para o processo de inclusão digital e produção do 

conhecimento, integrando propostas inovadoras que se aproximem das especificidades da 

EJA.  

 

3.2 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS: CONCEITOS ATUAIS EXIGIDOS PARA UMA 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA EJA 

 

Iniciamos afirmando que acompanhar os processos advindos com a contemporaneidade 

é algo complexo, envolve predisposição, autonomia e busca pelo conhecimento. A celeridade e 

a quantidade de informações disponíveis, envolvendo o avanço científico e tecnológico, nos 

mostram a necessidade de ampliar habilidades, aspirando não apenas a democratização do uso 

das tecnologias, mas a construção e difusão de experiências e conhecimentos.  

As tecnologias estão presentes numa realidade crescente e a informação, mais do que 

nunca, é essencial. Sabemos que algumas escolas públicas possuem os tradicionais 

laboratórios de informática, lousa digital, tablets e computadores, no entanto, percebemos que 
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as transformações na Educação de Jovens e Adultos são muito mais complexas no sentido de 

aderir às novas implementações do que na escola regular. As restrições no orçamento, leis 

mínimas favoráveis, estrutura física e humana das escolas, pouco condizentes com o contexto 

contemporâneo, são impasses difíceis de superar.  

No entanto, estamos falando de uma modalidade que tem como objetivo precípuo a 

inclusão e justiça social desses educandos e, como as TDIC vêm se apresentando como 

elemento estruturante, não apenas dos aspectos econômicos, científicos, mas também dos 

sociais, defendemos a importância de utilizá-las como aspecto impulsionador na busca e 

produção de conhecimento. 

 

No campo da educação, cada vez mais são promovidas reflexões e discussões acerca 
do alcance das TIC, tanto em termos de influência que exercem sobre os sujeitos, 
instituições, relações e representações sociais, como em relação às estratégias para 
se lidar com as transformações que afetam os modos de acessar e elaborar 
informações, ideias e conhecimentos. (OLIVEIRA; PESCE, 2012, p. 39) 

 

Vivemos numa fase de revolução tecnológica e, como consequência, temos uma 

transformação na educação, como também em todos os setores da sociedade. Dessa forma, não 

tem como o profissional da educação, ou de outras áreas, abster-se desse momento. É 

necessário participar de forma ativa, atualizando-se constantemente sobre os recursos 

disponíveis acerca de softwares livres, ou de licença de uso livre, sem custo, de fácil acesso e 

online, visando enriquecer as práticas pedagógicas. 

A tecnologia segue evoluindo numa velocidade sem precedentes nos últimos tempos, e 

a tendência é se expandir, ampliar seu uso de forma interconectada. Atualmente, os 

professores, em sua maioria, já dominam de certa forma a tecnologia para seu uso pessoal, 

utilizam smartphones, computadores, caixas eletrônicos, fazem uso de aplicativos para diversas 

finalidades, como pedir uma refeição, acessar bancos, chamar um táxi, baixar músicas, assistir 

filmes, sendo todos considerados como boa opção para tornar a vida mais prática. Então, por 

que não integrar essa realidade digital nas salas de aula da EJA? De acordo com Almeida 

(2014, p. 39): 

 

O uso de novas tecnologias permite romper barreiras, uma vez que elas possibilitam 
o acesso mundial à informação e colocam o cidadão em contato com diferentes 
conteúdos, linguagens e diversidades. Dessa forma, a instalação e o uso de 
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ambientes virtuais passam a ser imprescindíveis no direcionamento dos vários 
conteúdos a serem aplicados.  
 

O propósito é de pensarmos na viabilização do uso das tecnologias em sala de aula 

pelos professores, não apenas em laboratórios de informática, de forma isolada, mas que 

possam utilizá-las de maneira planejada, integrando-as aos conteúdos curriculares mais de 

duas vezes por semana, ressignificando as aprendizagens, permitindo a interação dos 

educandos com ambientes e recursos contemporâneos que favoreçam a autonomia intelectual 

na EJA. Esses aspectos nos remetem à transformação e esse processo requer disposição para 

enfrentar os desafios e turbulências que aparecerão nesse percurso.  

Defendemos que é indispensável o uso das tecnologias digitais na educação, no 

entanto, é imprescindível que todos os envolvidos no processo de ensino/aprendizagem 

internalizem novos conceitos exigidos pela educação moderna. Torna-se primordial assumir 

novas posturas diante de uma necessidade premente, visando galgar caminhos para uma nova 

proposta com flexibilidade para lidar com situações que estão em constantes transformações.  

Desenvolver a autonomia intelectual já é um grande desafio para os educandos da EJA, 

que têm de fracionar seu tempo com o trabalho, a família e os estudos. É possível essa 

transformação, porém pressupõe assumir riscos, que demandam situações de aprendizagens 

concretas da escola como um todo, mais especificamente de agregar os professores nessa 

proposta de inovação. Como toda mudança exige superação dos desafios, para enfrentá-los é 

preciso se fortalecer, buscar conhecimento, integrar saberes e colocá-los em prática e assim 

“[...] assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, 

criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar [...]”. (FREIRE, 2015, 

p. 41). Nessa acepção, professores e alunos são sujeitos de aprendizagem que, em parceria e 

dialeticamente, podem construir novos caminhos para aquisição do saber.  

Nesse processo, não se trata de substituir o velho pelo novo, nem de substituir o livro 

pelo texto digital, mas sim de mobilizar esforços para melhor repensar e compreender o papel 

social da escola e empreender novas ações que a reconfigurem. De acordo com Rossetti 

(2014), há um processo de transição do paradigma vertical para o horizontal. Segundo este 

autor, no primeiro paradigma, existe uma relação vertical, um emissor transmite a informação 

ao receptor; no segundo, há uma emissão horizontal, no qual todos recebem e emitem 
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informações o tempo todo. Na escola tradicional, por exemplo, acontece o broadcasting, isto 

é, o professor passa a informação para os alunos, porém estamos num ambiente em que os 

próprios educandos já sentem a necessidade de participar dessa construção do conhecimento. 

Neste sentido, para integrar as tecnologias na educação, é necessário mudar a emissão e a 

produção de conhecimento. 

 

Figura 3 - Paradigma vertical e horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://ead.cenpec.org.br/course/view.php?id=89#modal-598.  

 

Nesse processo de transição, os recursos tecnológicos podem facilitar a passagem do 

modelo tradicional para uma educação mais dinâmica, com alternância de papéis, nos quais os 

educandos são parceiros de construção, colaborativos e interconectados. O computador, 

tablet, smartphone são instrumentos que auxiliam as intervenções do processo de ensino-

aprendizagem. A transmissão de conteúdo do paradigma vertical, realizada a partir do uso das 

tecnologias pouco possibilita espaço para que o aluno atue com criticidade, produza, torne-se 

cidadão do mundo. O uso das TDIC auxilia na construção dos novos saberes, mas o papel do 

professor continua sendo fundamental na mediação com o objetivo de propor possibilidades, 

para que o aluno resolva problemas e realize tarefas que exijam raciocínio e reflexão. 

Frente a essas mudanças, é essencial atrair a atenção dos educandos, a fim de que 

usem as tecnologias em prol do conhecimento, incluindo aqueles que as utilizam de forma 

pouca produtiva, como também aproximá-las dos estudantes da EJA que não as utilizam, 

como no caso de alguns adultos e idosos. No entanto, para alcançar os potenciais que a 

tecnologia propõe, é importante desconectar do excesso de distrações da internet, disciplinar o 

foco e fazer uso crítico e criativo da internet, sem repetir o que os alunos já sabem, como 
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colocar joguinhos sem fins pedagógicos, fazer pesquisas na rede sem contextualização, ou 

entregar algo pronto para eles, numa simulação de que estariam trabalhando com as TDIC. 

Isso não tem sentido algum para aprendizagem. A escola tem de superar os alunos ou fazer 

com que eles se superem, no que diz respeito ao uso das tecnologias, desenvolvendo 

habilidades e competências da linguagem digital. 

Se estamos falando de contemporaneidade, nossos educandos precisam saber discernir 

acerca de uma fonte confiável de informação, no meio de tanta informação falsa, como as 

famosas fake news que circulam na internet; tem de ser orientado a saber interpretar as 

mensagens nas redes sociais de acordo com a fonte; é preciso compreender que todo site 

acessado fica registrado, que estão sendo rastreados a cada clique por empresas que guardam 

essas informações sobre nosso uso e acabam nos conhecendo melhor acerca dos nossos 

gostos, preferências, a partir do nosso histórico de navegação, condicionando o que aparece 

para nós nas buscas nas redes sociais; tem de aprender a se resguardar para não ser alvo de 

bullying, de assédio. Ou seja, esse tipo de aprendizagem perpassa por interpretações de textos 

diversos, desde discussões éticas, políticas e filosóficas, extrapolando os conteúdos de sala de 

aula. 

[...] toda inovação educacional deve promover [...] marcas legítimas e significativas 
que gerem a formação de atitudes positivas e que contribuam para a formação de 
atitudes positivas e que contribuam para a formação de um ambiente pedagógico 
duradouro, consolidando a criação de uma cultura escolar aberta, movida pelo 
interesse científico, pela experimentação curricular, que contribua para o surgimento 
de projetos variados e eficazes para serem institucionalizados no espaço educativo e 
social. (AMORIM, 2015, p.403) 
 

Um dos grandes desafios das instituições escolares em relação às tecnologias é fazer 

com que os educandos não sejam apenas usuários, mas produtores de conhecimento intrínseco 

ao uso das tecnologias, como também serem estimulados a produzir sua própria tecnologia e 

não se contentar apenas com a função de consumidores passivos de aplicativos que, em geral, 

são desenvolvidos para estimular o consumo. Pode parecer distante para os educandos da 

EJA, mas se estimulados, a título de exemplo, podem produzir questionários exclusivamente 

on-line, a serem aplicados na própria escola, utilizando dados para elaborar gráficos diversos, 

sistematizando o conhecimento aplicado. 
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Entendemos também a tecnologia como uma linguagem e os educandos precisam 

apreender os códigos desta linguagem, evitando ficar reféns de algo que não dominam. 

Atualmente, existe um movimento internacional na educação, alertando que, num futuro 

próximo, aqueles que não souberem princípios de programação serão considerados 

analfabites, terminologia que indicará aqueles que não possuem conhecimentos acerca do 

mundo virtual suficientes para decodificar a linguagem e tecnologias da internet. Assim, as 

disciplinas e as tecnologias precisam atuar de forma conjunta nas salas de aula, no próprio 

cotidiano escolar. O professor pode buscar cursos on-line, como também podem aprender 

com os próprios alunos, mas não repetir o que eles fazem. Os docentes aprendem juntos, com 

a intenção de superar a utilização passiva, e descobrirem em parceria como interferir de forma 

criativa para produzir conhecimentos novos a partir dessa linguagem.  

Um dos grandes desafios para o professor que deseja realmente atuar em consonância 

com as tecnologias, é de buscar por si só o suporte para garantir a linguagem tecnológica aos 

alunos, uma vez que a rede municipal pouco disponibiliza cursos de qualificação nessa área. 

Caberia ao gestor formalizar parceria com empresas e/ou universidades para que auxiliassem 

na implementação das tecnologias digitais nas salas de aula. De forma precária, a prefeitura 

disponibiliza equipamentos tecnológicos, mas não dá suporte de manutenção. Como 

consequência, estes ficam sem funcionalidade em depósitos nas escolas. É uma lastimável 

realidade. 

 Usar as tecnologias diante da falta de infraestrutura é um desafio, assim como 

acompanhar o avanço tecnológico e científico, diante de tantos entraves básicos que os 

estudantes e professores da EJA vivenciam, parece algo distante. Entretanto, da mesma forma 

que a tecnologia vem ascendendo, é preciso mudar, mesmo que de forma gradativa, em função 

da realidade experenciada nas escolas públicas, pois não podemos continuar insistindo em 

olhar para o novo de forma linear.  
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3.3 PARADIGMA CONTEMPORÂNEO E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS: NOVOS 

CAMINHOS PARA A EJA 

 

A internet vem revolucionando o processo da transformação digital de forma 

vertiginosa. O que antes era um recurso limitado vem se tornando uma ferramenta acessível 

de criação e inovação. A título de exemplo, a web, que é todo conteúdo que o usuário final 

pode acessar na rede, passou por diversas transformações evolutivas. A princípio, a web 1.0 

era estática, não existia interatividade e só o programador podia fazer alterações de conteúdo. 

A segunda versão destacou-se por ser dinâmica e interativa, com produção de conteúdo pelo 

usuário e com o surgimento dos aplicativos, foco do nosso estudo.  

De acordo com Woebcken (2019), a terceira versão da web envolve características da 

internet de ontem e do presente, além de implementar com elementos de inteligência artificial, 

expandindo para uma experiência digital mais livre, segura e sem centralização de poder. 

Atualmente, experimentamos a integração da inteligência artificial em nosso cotidiano, nos 

serviços de streaming, comércio eletrônico, aplicativos em tempo real, lares inteligentes, 

assistentes virtuais. Ademais, já nos foi apresentado o metaverso, um ambiente virtual 

interativo no qual replica-se a realidade, onde os indivíduos podem interagir, utilizando 

avatares com a tecnologia 3D, promovendo novas formas de conexões, parecidas com o 

mundo real. E a tecnologia 5G promete impulsionar a transmissão de dados wireless. 

Somos surpreendidos e impactados pela inovação tecnológica nas diversas áreas, em 

função dessa celeridade. Estar aberto para lidar com essas transformações é imprescindível no 

processo da inovação educacional. O propósito não é que o professor se apodere de todas as 

tecnologias que surgem, mas de alinhar a tecnologia ao currículo, potencializando a 

aprendizagem e empoderando os educandos e educadores em busca de um trabalho 

colaborativo, ampliando as possibilidades de conhecimento de forma engajada. 

Percebemos que o paradigma tecnológico contemporâneo vem favorecendo formas 

colaborativas de trabalho e, no âmbito educacional, não é diferente. É possível utilizar as 

tecnologias, em especial, os aplicativos, nas salas de aula da EJA como possibilidade 

significativa, do ponto de vista da aprendizagem, contribuindo para o protagonismo desse 

estudante, contextualizando os significados das práticas a partir de reflexões e discussões 
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acerca dessa temática. É preciso pensar numa proposta para a Educação de Jovens e Adultos 

comprometida com as especificidades individuais dos educandos, aproximando a 

transformação digital para as salas de aula, expandindo a realidade vivida com o mundo 

digital. 

Não esperamos a perfeição em nível profissional por parte do educador, o importante é 

que esses profissionais desenvolvam competências tecnológicas, de acordo a realidade das 

instituições do ensino, concretizando propostas pedagógicas alinhadas com a linguagem 

digital. 

Com relação ao campo educacional e na tentativa de se romper com a ideia de que 
haveria polarização entre a ação de professores e alunos, entende-se haver trocas e 
alternâncias, em um processo dialógico por essência, para ocorrência de 
aprendizagens. Buscam-se, portanto, processos comunicativos mais dinâmicos que 
rompam com o pensamento de que o ato comunicativo seria resultado de emissão e 
recepção apenas. (ALONSO, ARAGÓN, SILVA, CHARCZUK 2016, p.156)  

 

O educador nesse novo processo atua enquanto mediador, com senso crítico, elaborando a 

profundidade do saber em parceria com o educando, como também auxiliando o desenvolvimento da 

criticidade do aluno na utilização das tecnologias, estas percebidas como um caminho inovador para o 

ensino-aprendizagem de qualidade. O importante é começar a ampliar espaços de ensino, promovendo 

os letramentos digitais de forma gradativa. Portanto, torna-se cada vez mais necessário que possamos 

pensar em estratégias para que as TDIC estejam ativas nas instituições de ensino, especialmente nesse 

contexto contemporâneo que estamos vivenciando da era digital. Sabemos que não é a disponibilização 

de equipamentos nas escolas da EJA que vai garantir o acesso a softwares digitais. É preciso pensar em 

ações pedagógicas concretas. Por isso, a importância do professor contemporâneo, tecnológico, que 

saiba gerar conexões, criando sentidos práticos para a aprendizagem, com auxílio da 

tecnologia dentro e fora escola.  

É de grande relevância provocar mudanças educacionais diante de uma sociedade 

contemporânea, altamente tecnológica, que vem causando impacto não somente no presente, 

mas também que vem galgando caminhos futuros alicerçados pela constante inovação. Essa 

perspectiva de convergência digital nas escolas, fomentada pelas TDIC, contribui para que os 

estudantes se mostrem cada vez mais protagonistas em suas aprendizagens e participantes da 

sociedade de forma digna e atuante. 

 



60 
 
 
 
 

Segundo Imbérnon (2010, p.36): 

 

Para que o uso das TIC signifique uma transformação educativa que se transforme 
em melhora, muitas coisas terão que mudar. Muitas estão nas mãos dos próprios 
professores, que terão que redesenhar seu papel e sua responsabilidade na escola 
atual. Mas outras tantas escapam de seu controle e se inscrevem na esfera da direção 
da escola, da administração e da própria sociedade. 
 

Mudar de postura é o que se espera dos profissionais da educação, pois não tem 

sentido manter o comportamento do passado diante do novo. É preciso ajudar o docente a 

quebrar paradigmas com relação às novas formas de aprender que a sociedade contemporânea 

nos convida e, para que essa transformação aconteça, é necessário acolher, incentivar os 

educadores, como também, é relevante que toda a comunidade escolar participe, que sejam 

todos sujeitos ativos e possam transformar a própria realidade.  As TDIC são elementos 

estruturantes na formação de cidadãos para o século XXI e a Educação de Jovens e Adultos 

precisa se aproximar dessa nova realidade, a partir de uma dinâmica que possibilite a inclusão 

sociodigital. 

Um componente fundamental é a formação e atualização dos educadores, de forma 

que a linguagem tecnológica seja de fato incorporada ao currículo escolar, em consonância 

com os gestores, alunos, pais e funcionários. Todos poderão auxiliar na transformação da 

escola em um lugar democrático e promotor de ações educativas. A ideia é atuar de forma 

gradativa, tornando a linguagem tecnológica como prática de aprendizagem permanente, como sugere o 

título dessa dissertação: Uso das Tecnologias nas salas de aula da EJA, com o desenvolvimento do 

aplicativo TextEJA.  

 

O contexto educativo, agora com ênfase no on-line, não admite a hierarquização de 
saberes, eleição de fontes únicas de informação e entendimento reducionista de 
comunicação como via de sentido único. Isso redunda na ideia de que os meios, 
necessariamente, potencializam mediação, interação e interatividade. O despertar 
sobre a importância dos processos dialógicos para o desenvolvimento humano e 
educacional alerta-nos para que as TDIC cumpram, de fato, esse potencial. 
(ALONSO, ARAGÓN, SILVA, CHARCZUK 2016, p.157) 

 

O mundo digital disponibiliza novas formas de aprendizagem, criatividade e inovação, 

mas essas oportunidades exigem novas habilidades de todos os envolvidos na educação. De 

tudo isso, depreendemos que é o momento do professor, mesmo aqueles não muito familiarizados com 
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as tecnologias, conhecer os recursos digitais, os softwares, programas, e viabilizar essa aprendizagem, 

com mediação crítica, incorporando habilidades tecnológicas, a fim de desenvolver competências nessa 

área para que professores e alunos interajam, construindo novos conhecimentos. Viabilizar apenas o 

acesso às tecnologias não é suficiente, é necessário a mediação do professor que precisa estar 

conectado à linguagem digital. 

Uma educação em parceria com a tecnologia, apresenta-se como uma tendência progressista, 

um caminho para a realidade atual. Não tem como tratar o celular, a internet como inimigos da sala de 

aula. É preciso observar as mudanças no uso dos recursos digitais, que possibilitam redes de 

aprendizagem em diversas áreas do conhecimento. No campo da Língua Portuguesa, por exemplo, 

temos possibilidades da interpretação, compreensão e criação da escrita on-line, competências da leitura 

e escrita no meio digital, elaboração de textos em aplicativos de whatsapp, SMS, habilidade de 

processar hiperlinks, eficiência no uso dos recursos de busca, com conhecimentos da funcionalidade e da 

limitação desses serviços, competência para criticar e avaliar fontes de informação, verificando 

credibilidade e origens. Para tal, são importantes as redes pessoais de aprendizagem, confiáveis, e 

recursos como fontes de apoio e informação. 

Contíguos às tecnologias, outros conteúdos, formas de compreender, e competências 

são exigidas na contemporaneidade. Novas formas de executar o trabalho pedagógico são 

imprescindíveis e, nesse sentido, torna-se necessário formar continuamente o professor da 

modernidade para atuar como intercessor neste ambiente permeado pelas tecnologias.  

Para Prensky (2011), os imigrantes digitais não compreenderão a tecnologia da mesma 

forma que os nativos digitais. Vivemos numa época em que na maioria dos casos, 

especialmente as crianças e jovens são nativos digitais, ao passo que nossos educadores são 

imigrantes digitais e, por necessidade, precisam se integrar ao mundo digital. Os nativos 

digitais, por sua vez, por terem nascido em um mundo em meio às tecnologias, apresentam 

fluência digital, vivem em rede e não têm medo do novo. No caso da EJA, abarcamos tanto os 

nativos digitais com suas limitações sociais, que são os jovens e os imigrantes digitais que 

contemplam os adultos e os idosos. Desse modo, mais um aspecto envolvendo a diversidade 

para ser contemplado em sala de aula. 

Corroborando com essas ideias, os autores Palfrey e Gasser (2011) identificam os 

colonizadores digitais como indivíduos mais velhos, que iniciaram na era digital, mas 



62 
 
 
 
 

cresceram em um mundo analógico e vem contribuindo para o desenvolvimento tecnológico, 

estando conectados no uso das tecnologias, porém baseados nas formas tradicionais e 

analógicas desse tipo de interação. 

Além dos autores supracitados, ainda abordando sobre os imigrantes digitais, Castells 

(2018) reflete sobre os estudantes atuarem numa cultura digital e os professores advindos de 

uma cultura analógica e que sentem dificuldade de se aproximar dessa realidade, havendo 

assim uma dissonância cognitiva acerca dessa temática. Não obstante, sabemos que não tem 

como conviver sem as tecnologias na contemporaneidade. É imprescindível fazer as 

adaptações necessárias e trazer esse novo educando como parceiros de construção do 

conhecimento. Talvez, o mais custoso para o educador seja sair do lugar de detenção do 

conhecimento para entender as novas formas de aprender, de construir conhecimentos que 

ultrapassam os muros da escola, num mundo globalizado e interconectado. 

O novo paradigma engloba novas tendências, domínio de habilidades no campo tecnológico e 

disposição para o novo. A linguagem tecnológica parece ser complexa inicialmente, especialmente para 

os professores que não cresceram na era digital, mas com o tempo de utilização, pode parecer bem 

simples, até mesmo para quem não se considere habilidoso com as tecnologias neste novo mundo 

digitalmente conectado. Por exemplo, no livro Letramento Digital, os autores Dudeney, Hockly e 

Pegrum (2016, p.20) ao explicar o que são aplicativos ou apps, apresentam: “Pedacinhos 

de software baixados da internet”.  Como autores diversos estão se apropriando da linguagem que, antes, 

era específica de programadores digitais, agora estes estão trazendo novas formas de interpretação e 

compreensão para facilitar, no sentido de simplificar, o entendimento dessa linguagem em outras áreas 

do conhecimento. 

Knobel e Lankshear (2012) refletiram sobre a mudança paradigmática que vivemos 

atualmente e sua relação com a educação. A descrição de paradigmas tem valor explicativo e 

não é absoluta. Há uma variação gradativa entre características específicas de pessoas, 

contextos e sociedades e as tendências gerais utilizadas para o entendimento de determinado 

paradigma. Nessa acepção, o conhecimento torna-se cada vez mais descentralizado e aberto, 

uma vez que não só instituições tradicionais, como a escola, como qualquer pessoa pode 

produzir e distribuir os conteúdos, as informações, utilizando as plataformas digitais. 
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O sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman (2018), em seu livro, A Modernidade 

Líquida, definiu o comportamento na atualidade, na era digital, descrevendo sobre a 

fragilidade das relações sociais, do modo de vida, da economia e da produção como tendo a 

característica de serem líquidos.  

Os fluidos se movem facilmente. Eles “fluem”, “escorrem”, “esvaem-se”, 
“respingam”, “transbordam”, “vazam”, “inundam”, “borrifam”, “pingam”; são 
“filtrados”, “destilados”; diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos — 
contornam certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho. 
Modernidade Líquida Essas são razões para considerar “fluidez” ou “liquidez” como 
metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase, nova de 
muitas maneiras, na história da modernidade (BAUMAN, 2018, p. 18). 

 

Vivemos num momento histórico no qual as instituições, ideias e relações entre as 

pessoas mudam de maneira muito acelerada e imprevisível. Tudo é temporário e, nesse 

sentido, o líquido para esse autor aparece como uma metáfora da modernidade e dos líquidos, 

que são caracterizados pela incapacidade de manter a forma, ou seja, as transformações 

precisam ser adaptáveis para se moldar à realidade contemporânea.  

   A modernidade da EJA precisa de educandos e educadores atuantes, com visão crítica 

de futuro, rumo a novas formas de ensinar, de aprender, articulados às tecnologias, em 

consonância com o que há de novo no âmbito da educação, e que seja verdadeiramente 

significativo para o aprendiz. Ao tratarmos da EJA, sujeitos de vulnerabilidade social, 

a internet, articulada com o uso das tecnologias, pode ser uma via de inserção social, 

educacional e profissional, mesmo diante de estudantes com pouco ou nenhum acesso à 

conexão e ínfimas oportunidades de aprender a usar essas ferramentas. É possível articular 

esses recursos nas instituições de ensino públicos e favorecer uma aprendizagem alinhada `a 

contemporaneidade. 
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4 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA 

PERSPECTIVA INOVADORA 

 

Neste capítulo, discutimos a ressignificação das ações educativas e discorreremos 

sobre propostas de intervenções inovadoras nas escolas do município de Salvador, que 

evidenciam não apenas a necessidade da presença de equipamentos tecnológicos no ambiente 

escolar, mas, sim, a instrumentalização dos recursos vinculados às propostas educativas 

curriculares de forma planejada, extrapolando os muros da escola em prol do exercício da 

cidadania.  

Segundo Lemos (2011, p. 16), “[...] a inclusão digital não é alcançada apenas quando 

se dá computadores ou acesso à internet, mas quando o indivíduo é colocado em um processo 

mais amplo de exercício pleno de sua cidadania”. Torna-se necessário que as Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação estejam imbricadas no processo, uma vez que o 

avanço tecnológico, encontra-se presente em nossa vida nos campos social, cultural, 

intelectual e técnico na contemporaneidade, reorganizando nossa visão de mundo, convidando 

a todos a modificar hábitos, atitudes, relações interpessoais, formas de aprender e ensinar que 

estão emergindo com o uso das tecnologias.  

Assim, podemos afirmar que há duas formas de inclusão: espontânea e induzida 

(LEMOS, 2011). No que se refere à inclusão espontânea, esta advém da inserção das pessoas 

na sociedade da informação a partir do uso de seus elementos tecnológicos. A inclusão 

induzida provém de políticas públicas e de propostas educativas para efetivá-la. Nesse 

sentido, é importante pensar em políticas públicas para a conectividade, que integrem, além 

de equipamentos tecnológicos, a democratização da internet e a inserção proativa dos sujeitos 

envolvidos na educação: comunidade escolar, professores, gestores e alunos nos ambientes do 

ciberespaço. Diante da realidade vivida atualmente, é extremamente oportuno pensar em 

políticas públicas que possibilitem a garantia desse direito do acesso à universalização das 

tecnologias da informação e comunicação com ações governamentais articuladas e eficientes.  

Nossa pesquisa tem uma perspectiva de construção coletiva, visto que acreditamos 

num trabalho em que todos os envolvidos na educação estejam engajados com a EJA em 

nosso município, mediante uma dinâmica de trabalho, desde as ações individuais às coletivas, 
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envolvendo toda a comunidade escolar. Sabemos que existem poucas formações específicas 

para o uso desses recursos em salas de aula, oferecidas pelo munícipio de Salvador, porém 

nesse período de pandemia, muitos cursos gratuitos de tecnologias estão sendo ofertados, 

cabendo ao profissional da educação, a partir do seu desejo de se aperfeiçoar, envolver-se 

numa educação com perspectivas inovadoras como o mundo contemporâneo nos propõe. 

É inegável que a pandemia do Coronavírus mudou a nossa vida completamente, em 

poucos meses, com números alarmantes de contaminação. Fomos forçados a adotar medidas 

de isolamento, configurando novos hábitos de saúde, convívio, relações e de trabalho. Diante 

de uma nova realidade, houve a necessidade de acelerar mudanças que poderiam retardar anos 

para serem implantadas. Assim, a tecnologia e inovações nas diversas áreas surgiram para 

atender demandas imediatas. Na educação não foi diferente: professores foram forçados a usar 

os recursos tecnológicos, plataformas digitais foram usadas para realizar as aulas, abrindo 

uma perspectiva futura, mesmo após a pandemia, de uso desses recursos em salas de aulas, 

trazendo benefícios principalmente para os educandos.  

De fato, a pandemia vem oferecendo novas maneiras de experimentar as tecnologias, 

oferecendo grandes avanços na área educacional. Até o momento, nossos alunos da EJA da 

Educação Básica não foram contemplados com suporte tecnológico a eles direcionado, como 

vem acontecendo superficialmente no Ensino Médio e Fundamental II do ensino regular do 

município de Salvador. Estes receberam chips de celular com pacote de dados de internet, 

embora permitam apenas o acesso ao aplicativo Escola Mais, para que os alunos participem 

das aulas virtuais.  Esperamos mesmo que, com brevidade, a EJA do Fundamental I também 

seja contemplada, gerando oportunidade e equidade para todos.  

De acordo com Amorim (2012, p.27) “[...] o mundo digital chega de forma definitiva 

na sala de aula, possibilitando a alunos e professores dialogarem permanentemente através de 

ambientes virtuais”. Não há mais a opção de escolher ou não usar a tecnologia nas salas de 

aula. Torna-se imprescindível que docentes e discentes entrem em sintonia com as TDIC, que 

as escolas estejam conectadas à rede de internet, ampliando a visão de mundo e atenuando a 

distância social existente desses estudantes com a vida contemporânea. 

Para que as tecnologias de fato se integrem ao contexto escolar é necessário o 

engajamento de todos. Ainda, segundo Amorim (2012, p. 45), “[...] o processo da reinvenção 
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da escola passa pela figura do diretor, do coordenador e da equipe de professores; todos 

precisam dos processos tecnológicos, pois eles funcionam como ferramentas necessárias”. Já 

abordamos nesse estudo que as tecnologias estão presentes há décadas, entretanto, o foco é 

usá-las de forma sistematizada, e que os professores possam planejar suas aulas, incorporando 

as tecnologias, duas ou mais vezes na semana, utilizando esses instrumentos, não só em 

laboratórios ou espaços específicos para o trabalho tecnológico, mas fazendo uso dos 

dispositivos digitais na própria sala de aula, possibilitando desenvolvimento das competências 

e das habilidades da linguagem digital. 

Com a celeridade dos avanços tecnológicos, até mesmo esses laboratórios tão 

almejados nas escolas públicas, já são considerados defasados. Segundo Raabe (2019), o 

modelo de laboratório de informática usado nas escolas brasileiras está ultrapassado. De 

acordo com esse autor, os laboratórios de informática foram importantes para aproximar a 

informática do contexto escolar, porém não atendem mais aos anseios da sociedade 

contemporânea, que busca um aprendente protagonista produtor da tecnologia, não apenas 

consumidor.  

A articulação das tecnologias com as áreas de conhecimento possibilita a 

desterritorialização das práticas educativas tradicionais, sem contexto, distante da realidade 

dos nossos educandos e proporciona a interação e colaboração entre professores e alunos, 

potencializando as trocas de conhecimento, ressignificando as informações, desencadeando a 

construção e a socialização do conhecimento, articulando as novas formas de comunicação, 

rompendo barreiras, gerando desenvolvimento, compreendendo o significado social do acesso 

às tecnologias emergentes, suas possibilidades, utilizando-as como estratégia de 

conhecimento e ação, tanto para aprendizagem formal, quanto para o uso no cotidiano ou 

profissional, extrapolando os espaços educativos. 

Nunca foi tão importante estar atento ao que acontece ao nosso redor. A inovação está 

presente em nosso cotidiano, nem precisamos mais buscar dispositivos para conectar os 

equipamentos tecnológicos, tudo já está interconectado. Inovação não tem só a ver com 

tecnologia sem um fim, mas de usar a tecnologia para resolver problemas, melhorar a vida das 

pessoas. É preciso entender como a inovação vem transformando a sociedade contemporânea 
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e como isso vem impactando a nossa forma de pensar, agir, sentir, viver e conviver conosco e 

com os outros. 

Organizamos esse capítulo em três subcapítulos: no primeiro, abordamos programas e 

políticas públicas elaboradas para alicerçar a utilização das tecnologias nas salas de aula, 

como, também, tratamos das alterações dos atos normativos que defendem as Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação aplicadas à Educação na contemporaneidade. No 

segundo subcapítulo, versamos sobre a importância da BNCC contemplar duas competências, 

valorizando a tecnologia como habilidade para o aprendizado, apoiadas nos benefícios do uso 

das tecnologias na Educação E, além disso, discorremos acerca do contrassenso de a EJA, 

enquanto modalidade de ensino, não estar presente num documento que traça possíveis 

caminhos a partir do desenvolvimento de competências e habilidades, conhecimentos 

considerados essenciais para elaboração dos currículos no século XXI. No terceiro 

subcapítulo, abarcamos a importância da formação de professores com particularidades 

específicas para a EJA, bem como a qualificação dos educadores no âmbito tecnológico, com 

a finalidade de atender às necessidades do século XXI, com um olhar para o novo a partir dos 

paradigmas educacionais contemporâneos. 

 

4.1 DESAFIOS PRIMÁRIOS PARA INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA 

ESCOLA COMO UM PROCESSO INOVADOR 

 

Na atualidade, a educação não tem mais condições de ser pensada sem a presença das 

tecnologias e a EJA não pode ficar alienada a essa nova realidade. Estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos na contemporaneidade não podem mais viver silenciados diante do mundo 

hiperconectado, calados pela não possibilidade de acessar, interagir com o mundo digital. 

Assim, possibilitar a esse público espaços de diálogo, de participação, seria a função precípua 

inicial das TDIC na EJA, cabendo à escola contribuir para a inclusão sociodigital de todos os 

envolvidos no processo educacional, compreendendo que existe uma real necessidade de 

promover ações que sejam verdadeiramente efetivas nas escolas dessa modalidade, uma vez 

que estamos falando de uma Educação de Jovens e Adultos do século XXI, momento de 

grandes transformações. Defendemos que a presença das TDIC é premente e tem 
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possibilidades incríveis de contribuir para a emancipação e protagonismo dos nossos 

estudantes jovens, adultos e idosos. 

Dispositivos digitais associados a práticas pedagógicas adequadas constituem um 

fenômeno em expansão na contemporaneidade. Portanto, conhecer as infinitas possibilidades 

que as tecnologias digitais apresentam é de grande relevância e contribui de forma 

significativa para a educação, especialmente para os alunos da EJA que, na sua maioria, 

apresentam mínima ou nenhuma formação para a cultura digital. 

 Refletindo acerca dos resultados, impactos, avaliações das políticas públicas já 

empreendidas acerca do incentivo ao uso das tecnologias nas escolas, constatamos que, desde 

1970, iniciavam -se as primeiras experiências, utilizando o computador na educação e, a partir 

desse período, já tratávamos das tecnologias como mais um importante recurso pedagógico 

em nosso ambiente escolar. Diante do supracitado, há anos já se aborda o uso das tecnologias 

em parceria com a educação e continuamos na busca para que essas ações cheguem 

verdadeiramente às instituições de ensino públicas. 

Após aprofundamento acerca desse tema, percebemos que, mesmo diante de 

conquistas advindas das tecnologias na contemporaneidade e de políticas de educação e 

tecnologia do Ministério da Educação voltadas para as escolas das redes públicas, ainda são 

propostas incipientes, sem continuidade e arraigadas de limitações. Dados do Comitê Gestor 

da Internet no Brasil (2020)2 indicam que o Brasil ainda apresenta 4,8 milhões de crianças e 

adolescentes sem acesso à Internet. A TIC Kids Online Brasil (2019), que tem como objetivo 

apresentar evidências sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil, indica que 

89% da população de 9 a 17 anos utilizam a Internet no Brasil, equivalendo a 24,3 milhões de 

crianças e adolescentes conectados. A pesquisa demonstrou que existem limitações de acesso 

que atingem parte importante dessa população, cerca de 1,8 milhões de indivíduos de 9 a 17 

anos não são usuários de Internet, enquanto 4,8 milhões de crianças e adolescentes vivem em 

domicílios que não possuem acesso à rede. A pesquisa ainda aponta que não ter Internet em 

casa é o motivo para a não possibilidade de acesso à rede, o que foi mencionado por 1,6 

milhões dos não usuários. 

 
2 Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) foi criado pela Portaria Interministerial nº 147, de 31 
de maio de 1995. 
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Com relação ao uso dos dispositivos de acesso à Internet, o celular foi destacado na 

pesquisa, como o principal equipamento tecnológico utilizado por 23 milhões de crianças e 

adolescentes brasileiros (95%). A TIC Kids Online Brasil (2019) aponta ainda que o acesso à 

Internet por crianças e adolescentes é predominantemente domiciliar: 92% da população 

investigada acessou à Internet de sua própria casa e 83% da casa de outras pessoas. Na escola 

o acesso foi reportado por apenas 32% dos entrevistados. A pesquisa realçou que o acesso 

exclusivo pelo telefone celular e a falta de conectividade nos domicílios e nas escolas são 

limitações que merecem a atenção das políticas públicas. 

A organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, não governamental, “Todos pela 

Educação”, em abril de 2020, em sua primeira versão da nota técnica, “Análise: Ensino a 

distância na Educação Básica frente à pandemia da Covid-19”, apontou que o dispositivo 

mais usado com acesso à internet pelos brasileiros é o celular smartphone que, de acordo a 

imagem 3, abaixo, já está presente em 93% das residências, 100% na classe A e 84% nas 

classes D e E. De acordo com essa pesquisa, os computadores estão presentes em 42% dos 

domicílios, 47% na classe C e 9% na D e E. Esse percentual mostra uma perspectiva aos 

sistemas de ensino, de modo a pensar no celular como uma escolha tecnológica favorável para 

trabalhar nas salas de aula, em parceria com uma boa conectividade de acesso à internet. 

 

Figura 4 - Acesso a equipamentos de Tecnologia Digital da Informação e comunicação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
Fonte: CETIC (2019a). Elaboração: Todos Pela Educação. 
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O estudo divulgado em novembro de 2020 pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e 

Coordenação do Ponto BR (NIC.br), ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 

demonstrou  na terceira edição do Painel TIC COVID-19, que no período da pandemia, 

do Sars-CoV-2, denominada Covid-19, na fase do distanciamento social, apresentou como 

dispositivo mais utilizado o celular para acompanhar as propostas do ensino remoto. Segundo 

a pesquisa, entre usuários de Internet com 16 anos ou mais, que frequentam instituições de 

ensino, o uso do celular aparece com maior frequência (37%) para acompanhar as aulas on-

line. O uso desse dispositivo é maior entre os usuários das classes D e E (54%), se comparado 

com o percentual daqueles das classes C (43%) e AB (22%). No que se refere ao uso do 

computador, notebook, tablet, a utilização como o recurso principal do ensino remoto é maior 

entre as classes AB (66%), sendo menos acessível aos alunos das classes C (30%) e DE 

(11%). 

Gráfico 3 – Uso do celular para acompanhar as aulas em 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora (2021). 

 

 

 

Uso do celular para acompanhar aulas 
remotas na pandemia – novembro 2020 
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Gráfico 4 - Uso do computador, tablet, para acompanhar as aulas em 2020 

 
 
 

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora (2021). 

 

Diante dos dados apresentados nas pesquisas supramencionadas, ainda na 

contemporaneidade, é perceptível a limitação do acesso à Internet nas escolas e nos 

domicílios de parte da população de baixa renda que não tem acesso à rede. É notória a 

disparidade apresentada ao acesso às tecnologias no que se refere aos alunos dos diferentes 

perfis socioeconômicos, que, como consequência, acabam gerando oportunidades desiguais 

de aprendizagem. Antes de falarmos de inovação, é necessário repensar as políticas públicas 

de democratização do acesso às redes e dispositivos digitais, com o propósito de atingir a 

maioria da população que não possui recursos para o acesso particular, dependendo da 

mediação do Estado ou do Município e que possam garantir políticas públicas acerca desse 

direito. Bonilla e Damasceno (2012, p.32-42) mencionam que: 

 

O Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo), lançado em 1997, 
visava informatizar escolas com a instalação de laboratórios de informática, na 
primeira etapa, em 6.000 escolas públicas (CYSNEIRO, 2001). Após um período de 
esvaziamento, em 2007, o programa foi reformulado, sendo nomeado Programa 
Nacional de Tecnologia Educacional, e passou a englobar três eixos: 1) implantação 
de laboratórios de informática nas escolas públicas; 2) formação dos profissionais; 
3) publicação de conteúdos digitais educacionais. Num contexto tecnológico 
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diferente do período de sua instalação, o Proinfo passa a ter como meta a inclusão 
digital dos sujeitos da educação (comunidade escolar, professores e gestores), mas 
sem a infraestrutura de conectividade que garantiria sua inserção nas redes digitais. 
 

Anteriormente ao ProInfo, de acordo Flores e Martins (2017), outros programas 

surgiram com o advento das tecnologias digitais de informação e comunicação pela 

sociedade, como o EDUCOM (1983) e o FORMAR (1987), bem como os programas 

Nacional de Informática Educativa - PRONINFE (1989) e o Nacional de Informática na 

Educação – PROINFO. 

Sabemos que o Programa Nacional de Tecnologia Educacional - ProInfo, foi criado 

pelo Ministério da Educação, em 1997, com o objetivo de promover o uso da tecnologia como 

ferramenta pedagógica para o ensino público fundamental e médio. Em 2007, esse programa 

foi reestruturado, visando desenvolver ações pedagógicas integradas com as tecnologias de 

informação e comunicação nas redes públicas de educação básica. Segundo Flores e Martins, 

(2017) outro referencial pouco presente na formação específica dos professores para o uso das 

TDIC é o formulado pela UNESCO (2009), que propõe uma matriz estrutural para a 

elaboração de cursos direcionados para a integração do uso das tecnologias com inovações 

pedagógicas, currículo e organização escolar. 

Diante do exposto, avanços nas políticas públicas são notórias, porém não são 

suficientes para tornar a tecnologia um recurso efetivo nas salas de aula. De acordo com 

Flores e Martins (2017, p. 17-26): 

 

Verificou-se que o ProInfo não cumpriu integralmente seus objetivos nas diferentes 
regiões do Brasil. A revisão realizada nas pesquisas sobre o programa contribuiu 
para a compreensão do atual estágio de aplicação do ProInfo nas escolas públicas 
brasileiras, evidenciando uma relação direta entre o processo de formação do 
professor e o uso (ou não) das TDIC em atividades de ensino aprendizagem, bem 
como a diferença entre o que propõem os objetivos previstos em lei e o que 
realmente acontece nas escolas. Evidenciou-se, portanto, o déficit entre o que se 
propunha e o que se realizou até à entrada em cena da atual versão do Programa. 
Passados oito anos da publicação do atual ProInfo e dezoito anos da sua primeira 
versão, é relevante pesquisar se todo o investimento realizado proporcionou a 
concretude do que se pretendia. 

  

Quando aplicados à realidade educacional, são tantas as limitações encontradas nesses 

programas que se torna complexo atingir os reais objetivos. Pensando numa perspectiva de 

ideologia capitalista, até que ponto esses programas não são tratados como propagandas de 
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publicidade do governo para as escolas públicas, cujo benefícios pouco atingem o seu 

verdadeiro público-alvo? Segundo Bonilla, Damasceno e Passos (2012, p. 32-42) “[...] as 

políticas sociais, numa sociedade capitalista, têm alcance limitado e duração restrita e visam a 

manutenção do próprio sistema, sem promover transformações estruturais na sociedade”.  A 

falta de uma política coerente com mudanças nos governos, dificulta a continuidade dos 

programas que acabam resultando em incompletudes e ambiguidades, tanto no que se refere 

ao ponto de vista teórico quanto na prática, na operacionalização nas escolas.  

O governo propõe programas sem uma pesquisa mais profunda dos municípios, sem 

participação dos sujeitos que atuam in loco, gerando assim as deturpações e falta de suporte 

para implementações. União, Estados, Municípios podem até fornecer verbas, direcioná-las 

para fundos específicos como, por exemplo, compra de equipamentos, mas restringe as 

condições para sua utilização, uma vez que não assumem manutenção, sequer dão suporte 

técnico aos profissionais da educação, quanto mais apoio pedagógico.  

Após 23 anos de implementação do Proinfo, ainda estamos discutindo questões 

básicas de acesso a tecnologias nas escolas, ou seja, percebem-se avanços preambulares no 

que tange às políticas públicas com relação à universalização do acesso às TIC. Percebemos 

poucas alternativas para a população mais vulnerável. Nesse caso, os alunos da EJA fazem 

parte desses indivíduos, que estão à margem de padrões mínimos de garantia de direitos 

sociais básicos, incluindo o direito da cultura digital e emancipação desse público. 

Defendemos o acesso à linguagem digital como um direito, em função da presença 

consistente das tecnologias digitais nas mais diversas atividades sociais na 

contemporaneidade, que, para além da democratização da internet, dos equipamentos 

tecnológicos, da socialização de conhecimentos e informações, sinaliza o uso emancipatório 

das TIC, a partir da proatividade do educando na produção da tecnologia, e não apenas o 

acesso e o consumo. Temos muito a avançar na busca pela universalização do acesso às redes 

digitais em prol da educação. 

De acordo o site do MEC (2020), a última alteração do ProInfo foi a partir da Lei nº 

12.695, de 25 de julho de 2012, que dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da União no 

âmbito do Plano de Ações Articuladas. Algumas ações foram articuladas com o Projeto Um 

Computador por Aluno (UCA) que foi implementado visando trabalhar as tecnologias da 
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informação e da comunicação (TIC) nas escolas, por meio da distribuição de computadores 

portáteis aos alunos da rede pública de ensino. Conforme o site do MEC (2020) foi um 

projeto que complementou as ações do Ministério da Educação referentes a tecnologias na 

educação, em especial os laboratórios de informática, produção e disponibilização de 

objetivos educacionais na internet dentro do ProInfo Integrado que promoveu o uso 

pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e médio. 

Outra ação foi o programa Prouca, no qual estados e municípios compravam, com 

recursos próprios ou com financiamento do BNDES, equipamentos tecnológicos, com 

objetivo de promover inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de 

ensino e aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas brasileiras, mediante a 

utilização de computadores portáteis. Segundo o site do MEC (2020), atualmente o Programa 

Prouca não existe mais e o FNDE não está mais fazendo convênios, nem liberação de 

recursos. 

São diversos programas e ações que até hoje pouco se concretizaram de fato nas 

escolas públicas. Em contato direto com o MEC, fomos informados que o PROINFO continua 

ativo, mas sem ações programadas. A partir desse breve relato, podemos perceber que as 

mudanças de governos, as limitações das políticas públicas na parte de execução ainda são 

entraves para uma mudança real, são ideais que contrastam com a realidade da presença das 

tecnologias digitais na escola. As políticas públicas são válidas e de grande importância, mas 

ainda é necessário que a sociedade civil como um todo exija ações mais eficientes pautadas na 

transformação, em razão de sabermos que a qualificação tecnológica é uma excelente 

estratégia de melhoria para o ensino vinculada aos saberes e protagonismo dos educandos. 

Outra referência atual é o Programa de Inovação Conectada, criado em 2017, que tem 

o objetivo de apoiar a universalização do acesso à Internet e alta velocidade e fomentar o uso 

pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica. Esse programa tem como propósito 

garantir melhores oportunidades para os estudantes a partir de uma educação inovadora, 

conectada com as tecnologias e está organizada em quatro dimensões: visão, formação, 

recursos educacionais digitais e infraestrutura.  

Ao analisar esse programa de educação, percebemos  a relevância da proposta que tem 

como finalidade a integração dos recursos tecnológicos no contexto educacional, apoiam a  
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equidade de condições entre as escolas públicas da educação para o uso pedagógico da 

tecnologia, realçam a importância da colaboração entre os entes federados, promovem o 

acesso à inovação e tecnologia em escolas de maior vulnerabilidade, incentivam a autonomia 

dos professores na adesão da tecnologia nas salas de aula, estimula o protagonismo do aluno, 

democratiza o acesso à Internet com qualidade e velocidade, disponibiliza amplo acesso a 

recursos educacionais digitais de qualidade e proporciona a formação de professores e 

gestores para o uso das tecnologias.  

No entanto, nós, professores e pesquisadores que experenciamos a realidade nas 

escolas, sabemos que esses programas não atingem a todos ou, quando a escola é selecionada, 

não tem estrutura, não há cabeamento adequado, a distribuição do sinal de internet é 

insuficiente, o plano de aplicação financeira da escola difere dos propostos no programa, 

como também há interferências políticas de prioridade de adesão ao programa. Outro aspecto 

a ressaltar é que não citam a EJA nesse programa, ficando subentendido que, se está 

direcionado para a Educação Básica, a Educação de Jovens e Adultos estaria integrada e a 

modalidade da EJA do Ensino Médio entraria em programas de educação profissional e 

tecnológica. 

Diante do exposto, Amorim (2012, p. 27) destaca com muita precisão que “[...] as 

políticas públicas funcionam como a ferramenta necessária para fazer frente às mudanças, às 

inovações e à complexidade do mundo contemporâneo em crescente processo de 

transformação”. Porém, sabemos que propor uma política pública de qualidade deve levar em 

consideração muitas variáveis, uma vez que deve alcançar a todos cidadãos. Os programas são 

bons, apresentam propostas de excelência, porém na prática, nossas escolas ainda carecem de 

demandas básicas estruturais e humanas, se distanciando das propostas ofertadas pelos 

programas do governo.  

Diante dos fatos, ideias e desse breve histórico apresentado até aqui, acerca dos 

programas propostos com relação às tecnologias educacionais, constatamos que, apesar de 

tudo, a educação tem avançado com políticas públicas, porém ainda precisa aprimorar 

bastante para atingir os objetivos almejados. São diversos programas educacionais e tivemos 

benefícios com todos, mesmo que distantes do ideal, serviram para apoiar e melhorar o 

sistema educacional brasileiro. 
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Sabemos que é preciso investir mais e melhor, de forma eficiente, com ações reais 

para serem aplicadas, pois os recursos são mal-empregados e apresentam uma distribuição 

muito injusta, não proporcionando um retorno satisfatório, estando aquém do que se espera 

para o nosso nível de investimento. É fundamental dar continuidade aos programas, ter maior 

fiscalização, implementar um bom gerenciamento e acompanhamento do uso dos recursos que 

são destinados à educação. A descontinuidade de políticas educacionais no Brasil é uma 

prática de todos os governos, que só favorecem ações que evidenciam programas de interesses 

pontuais, em detrimento de políticas fundamentais de governo. 

Para melhor compreensão e visualização do exposto, elaboramos uma tabela para que  

se possa acompanhar, numa linha temporal, um breve histórico desses programas já propostos 

pelo  governo, com informações do site do MEC. 

 

Tabela 1 – Linha temporal dos programas governamentais em parceria com a tecnologia. 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora a partir de informações do site do MEC (2020). 

 

Frente a essas considerações parece até controverso, em pleno século XXI, que 

políticas públicas ainda não assegurarem o processo de alfabetização de uma parcela da 

população, num momento em que estamos tratando, para além de um educador tecnológico, 

 
Breve histórico de programas, projetos e políticas de uso da tecnologia nas escolas 

 
1970 Experiências iniciais a partir do computador na educação. 

1985 Projeto EDUCOM - Primeiras iniciativas governamentais de tecnologia na educação resultam no 
projeto EDUCAM coordenado pelo MEC. 

1986 Programa de ação imediata em Informática na Educação de 10 e 20 graus. Foco em preparação de nova 
política, avaliação do EDUCOM, formação e incentivo à produção de software. 

1992 Programa conceitualmente muito avançado, mas nenhuma ação foi realizada. Substituído pelo 
PROINFO em 1997. 

1997 PROINFO – Principal política nacional de tecnologia educacional no Brasil, vigente até hoje, mas sem 
ações previstas. 

2007 PROINFO INTEGRADO – Criado para integrar distintas ações. 

2016 Programa de Banda Larga na Escola Projeto Um Computador por Aluno. Distribuição de tablets. 

2017 Programa de Inovação Educação Conectada 

2019 

 

Política de Inovação Educação Conectada (Projeto de Lei 9165/2017 que está no Senado Federal. 
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um educador Maker, conhecido como mediador, orientador que concretiza o processo da 

inovação com os alunos. 

A era digital nos conduziu à utilização de novos recursos nas práticas pedagógicas e, 

como estamos em constante evolução, já nos referimos ao educador Maker, que aborda o 

papel da Cultura Maker na educação, a fim de atender às demandas do século XXI, utilizando 

a linguagem da programação como ponto de partida, promovendo possibilidades diversas, no 

sentido de os próprios estudantes desenvolverem habilidades criativas e de inovação. O 

Ministério da Educação já começou a incentivar essa abordagem, inicialmente na Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, investindo em laboratórios de 

prototipagem, designados IFMaker. 

Não precisamos estar à frente dessa celeridade da era digital, porém necessitamos de 

mais iniciativas com relação a práticas inovadoras no âmbito da sala de aula, especialmente da 

EJA, que proporcionem ações de acesso no que se refere ao uso das tecnologias, ampliando 

experiências de cunho prático, de forma fluída, com facilidade de acesso e manuseio. E, para 

que essa realidade se concretize, é essencial a familiaridade com os recursos existentes, bem 

como planejar e adequá-los ao contexto da sala de aula. Nessa perspectiva de adesão às 

tecnologias, o importante é ressignificar a aprendizagem e pensar em uma nova abordagem no 

ambiente escolar, com novas estratégias de ensinar e aprender. 

 

4.2 PONTOS E CONTRAPONTOS DA BNCC: AVANÇOS NO ACESSO À LINGUAGEM 

DIGITAL. RETROCESSO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

  
No capítulo anterior apresentamos programas e políticas públicas elaboradas para a 

utilização pedagógica das tecnologias nas salas de aula de forma progressiva, como também 

tratamos de atos normativos que defendem as Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação aplicadas à Educação. As alterações destes atos normativos com relação ao uso 

das tecnologias estão mais presentes na contemporaneidade, especificando as mudanças, 

desde o âmbito teórico ao aspecto metodológico, priorizando o educando como protagonista 

do conhecimento, uma vez que, anteriormente, a concepção de educação com relação às TIC 

era voltada para questões estruturais, técnicas, pouco relacionadas às demandas pedagógicas. 
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Sabemos que as tecnologias e a inovação ganharam, na contemporaneidade, espaços 

expressivos na Educação. Já abordamos em nossa pesquisa as conquistas no âmbito 

educacional, desde a Constituição Federal de 1988 até os programas alicerçados por políticas 

públicas que beneficiaram o processo educativo até os dias atuais. Vamos tratar agora de um 

documento normativo contemporâneo, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)3 que 

define os direitos de aprendizagem essenciais para os alunos brasileiros, assegurando esses 

direitos, de acordo o Plano Nacional de Educação (PNE)4.  

Esta Base possui dez competências que precisam ser desenvolvidas pelos estudantes 

ao longo da Educação Básica, permitindo que desenvolvam as habilidades e aprendizagens 

propostas. Dentre essas dez competências, a quarta e a quinta contemplam a tecnologia como 

habilidade para o aprendizado, apontando a necessidade de ampliar as aprendizagens apoiadas 

nos benefícios do uso das tecnologias na Educação. 

Competência 4 - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e 
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. (BNCC, 2018, p. 09) 

Competência 5 - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas 
sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 
autoria na vida pessoal e coletiva. (BNCC, 2018, p. 09). 
 

A primeira competência supramencionada trata a tecnologia como uma linguagem 

digital, e que propicia expandir as diferentes formas de comunicação relacionadas à 

aprendizagem, demonstrando, assim, a importância de não apenas dominar a leitura, a escrita, 

a base matemática, mas, também, como uma oportunidade de aproximação dos modelos de 

expressão da linguagem digital, via plataformas e programas. Cabe ressaltar, que o propósito 

não é extinguir os métodos de ensino, mas atualizar e qualificar a aprendizagem, de acordo a 

realidade vigente, conciliando a tecnologia ao campo da Educação. 

 
3 Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas 
e modalidades da Educação Básica. http://basenacionalcomum.mec.gov.br. 
4 Plano Nacional de Educação, estabelecido pela Lei n. 13.005, é um documento que determina as diretrizes, 
metas e estratégias para a política educacional entre o período de 2014 e 2024. 
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A tecnologia aparece de forma mais evidente na segunda competência supracitada, 

uma vez que aborda o uso das tecnologias como objeto de aprendizagem de forma crítica, 

interativa, colaborativa, para que os alunos façam uso não apenas de forma passiva, 

consumindo informações, mas também de forma ativa, produzindo o conhecimento e que 

tenham domínio do universo digital utilizando materiais multimidiáticos diversos. Nessa 

competência, o objetivo é incentivar o protagonismo do aluno, estimulando o pensamento 

crítico, como também a responsabilidade quanto à utilização das tecnologias. 

As duas competências estão alinhadas à contemporaneidade. A tecnologia, quando 

bem instituída na instituição de ensino, traz benefícios para as propostas educativas, desde o 

uso de ferramentas para desenvolver habilidades da linguagem digital nas salas de aula, como 

a produção de conhecimentos que estejam implicados com a linguagem da programação, 

visando desenvolver habilidades que integrem a criatividade e inovação. 

A tecnologia está presente para somar, encontrar soluções práticas para as 

necessidades do dia a dia. Anteriormente, os produtos e serviços tecnológicos eram 

desenvolvidos apenas por programadores, profissionais de TI5, porém, atualmente, já é 

possível a produção de softwares com apoio da curiosidade, do potencial de fazer com o 

suporte dos recursos digitais disponíveis on-line, e a escola é um fator primordial nesse 

processo, pois é um local de experimentação e de prática do conhecimento. 

É nessa perspectiva que a Cultura Maker está se aproximando da educação, visando 

trazer as ideias, desenvolver as próprias tecnologias, ampliar dispositivos para a realidade 

social, propor práticas que apoiem necessidades do cotidiano, ou mesmo para o aspecto 

profissional e empresarial, pautando-se pela colaboração e compartilhamento de ideias. Com a 

democratização da internet, concomitantemente adveio a democratização do conhecimento, 

assim, hoje, qualquer indivíduo que deseja aprender algo ou desenvolver algum produto, 

acessa a internet, assiste vídeos, pode reproduzi-los ou mesmo criar, a partir do que aprendeu 

de forma inovadora. 

 

Por meio da cultura maker, os professores têm em suas mãos ferramentas 
fundamentais para instigar as chamadas competências do século XXI em seus 
alunos e, principalmente, dar voz a eles no processo de ensino-aprendizagem. 
Afinal, os estudantes precisam ser protagonistas na evolução dos próprios 
conhecimentos. (Lyceum, 2021, p. 03)  
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Segundo o Blog Inovação Educacional (2018), a nomenclatura maker foi baseada a 

partir do significado dessa palavra que, em inglês, tem sentido de criador. A Cultura Maker, 

em parceria com a educação, estimula o aluno a fazer, produzir, criar, enfim, incentiva a 

produção do educando, encorajando-o a desenvolver projetos de forma simplificada, 

estimulando o raciocínio, a proatividade, o protagonismo do aluno, seu desenvolvimento 

intelectual, a partir de atividades desafiadoras, que o impulsionam a resolver problemas 

apoiados em práticas inovadoras.  

Aparentemente, esse novo paradigma de aprendizagem, pode parecer distante da EJA, 

porém, a proposta da Cultura Maker está mais próxima desse público do que imaginamos. Os 

estudantes da EJA são os primeiros a oferecer suporte no que se refere à produção e criação, a 

partir de materiais diversos agregados às suas habilidades. Nos eventos e propostas realizadas 

nas escolas parceiras da pesquisa, como mostra de artes, feira de conhecimentos, os alunos 

produzem materiais utilizando sucatas, madeira, metais e transformam em produtos criativos 

ou fazem releituras, de forma esplêndida. O propósito é alinhar essas práticas aos dispositivos 

digitais presentes nas instituições de ensino e, quem sabe, num futuro próximo, utilizar 

equipamentos específicos para aulas de robótica nas escolas públicas com a modalidade da 

EJA, integrando esses alunos às aprendizagens da contemporaneidade. 

Essas aprendizagens precisam ser percebidas como um direito, já que o ensino de 

qualidade é um direito de todo cidadão e, as tecnologias permitem aplicabilidades de 

metodologias inovadoras que contribuem para uma aprendizagem significativa. Entendemos 

que as tecnologias digitais na atualidade estão relacionadas à qualidade do ensino porque, 

além de estarem interligadas diretamente a inovação no âmbito pedagógico de qualquer nível 

de ensino, como apresentadas na BNCC, promovem também a justiça social, uma vez que 

incluem os estudantes jovens e adultos na educação da era digital, contribuindo, assim, para 

atenuar as desigualdades sociais. 

Diante do exposto, podemos pensar nas tecnologias digitais como instrumentos de 

justiça social. Vale ressaltar que a qualidade do ensino não é mérito apenas do uso das 

tecnologias alinhadas às práticas pedagógicas, no entanto, se essas ferramentas forem 

utilizadas de forma adequada, o aperfeiçoamento da aprendizagem pode surgir como 

consequência, efetivando-se assim, o direito humano ao ensino de qualidade. Para Souza 
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(2016, p. 301): “A transformação e o desenvolvimento das camadas sociais menos 

favorecidas se efetivarão por meio dos direitos e oportunidades iguais para todos, iniciando 

pela educação”. Neste sentido, defendemos que o uso das tecnologias educacionais fomenta o 

processo de conquista da equalização social, pois são impulsionadores da promoção de justiça 

social.  

Adequar as novas formas de aprendizagem com o universo tecnológico, no contexto 

de mudança atual, é de grande relevância na contemporaneidade. É um direito do educando 

acessar uma educação de qualidade com base na inovação e, um dos pontos que a BNCC 

aborda é a importância do domínio das tecnologias alinhadas às práticas pedagógicas nas 

instituições de ensino, de forma que os alunos estejam conectados às informações e saibam 

fazer uso, construindo novos conhecimentos de forma crítica e reflexiva. 

 

A Base Nacional Comum Curricular contempla o desenvolvimento de competências 
e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais tanto 
de forma transversal – presentes em todas as áreas do conhecimento e destacadas em 
diversas competências e habilidades com objetos de aprendizagem variados – quanto 
de forma direcionada – tendo como fim o desenvolvimento de competências 
relacionadas ao próprio uso das tecnologias, recursos e linguagens digitais –, ou 
seja, para o desenvolvimento de competências de compreensão, uso e criação de 
TDIC em diversas práticas sociais. (MEC, 20185) 

 

 As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação estão mais integradas à 

educação, visando aprendizagens significativas, alinhadas aos conteúdos curriculares, de 

forma contextualizada e adaptada à realidade dos alunos, proporcionando um maior interesse, 

uma nova forma de pensar, refletir, aprender, pois, quando a mediação acontece de forma 

atraente e dinâmica ela estimula a curiosidade e a resolução de problemas. 

 O importante é apoiar os educadores na implementação das práticas mediadas pela 

tecnologia, a partir de uma aprendizagem democrática, colaborativa, na qual todos os 

envolvidos possam participar, contribuindo com seus saberes, seja professor, seja aluno, um 

sujeito da comunidade ou um profissional da área específica, parceiro da escola, que possa 

contribuir com o processo. Nem a tecnologia, muito menos o professor, ou mesmo o aluno 

 
5Retirado do site: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-
praticas/aprofundamentos/193-tecnologias-digitais-da-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-
possibilidades 
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sozinho transforma a educação. É preciso o empenho de todos, um objetivo pedagógico, no 

qual a tecnologia seja um meio para atingir a aprendizagem de forma significativa, e o aluno 

seja ativo e autônomo, numa sinergia de aprendizagem coletiva. 

A equipe gestora precisa motivar o trabalho com as tecnologias de forma 

interdisciplinar, junto aos sujeitos envolvidos no processo, assim como definir os caminhos da 

implementação, incentivando o professor a adequar essa nova dinâmica de aula, a fim de que  

aluno e professor se sintam parte dessa transformação, cada um contribuindo de uma forma. 

Sabemos que essa mudança não ocorre de um dia para o outro, mas já temos uma caminhada. 

As tecnologias estão presentes em nosso cotidiano, basta trazê-las de forma sistematizada, 

integrada, numa esfera interdisciplinar e transdisciplinar para as salas de aula. 

 

Quanto mais interdisciplinar for o trabalho docente, quanto maiores forem as 
relações conceituais estabelecidas entre as diferentes ciências, quanto mais 
problematizantes, estimuladores, desafiantes e dialéticos forem os métodos de 
ensino, maior será a possibilidade de apreensão do mundo pelos sujeitos que 
aprendem. (SOUZA, 2016, p.297) 

 

A mudança de paradigmas é inevitável na contemporaneidade. O mundo mudou, 

estamos em constante evolução, e no contexto atual, vivemos o ápice da influência 

tecnológica em nosso dia a dia. Não nos comunicamos mais da mesma maneira, tampouco 

aprendemos como antes. Então, nesse contexto, não tem como continuar adotando posturas 

educativas antiquadas. Torna-se essencial aplicar práticas inovadoras de aprendizagem, 

acompanhando as mudanças que ocorrem na realidade dos jovens, adultos e idosos. 

Destacamos, até aqui, aspectos da BNCC que subsidiam e validam o uso das 

tecnologias nas salas de aula, em prol de uma aprendizagem de qualidade e de cunho 

inovador. Refletiremos agora sobre a EJA no contexto da construção da Base Nacional 

Curricular Comum em linhas gerais, a partir da legislação vigente. O Ex-Ministro da 

Educação Rossieli Soares da Silva6, na apresentação da BNCC, afirma que: 

 

6 Rossieli Soares da Silva. Ministro da Educação no governo Temer.  
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A BNCC por si só não alterará o quadro de desigualdade ainda presente na 
Educação Básica do Brasil, mas é essencial para que a mudança tenha início porque, 
além dos currículos, influenciará a formação inicial e continuada dos educadores, a 
produção de materiais didáticos, as matrizes de avaliações e os exames nacionais 
que serão revistos à luz do texto homologado da Base. (2018, p.5) 

  

 A BNCC como um documento único que integra a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio, na sua apresentação inicial, informa que a Base Nacional 

Comum Curricular não tem como alterar o quadro de desigualdade por si só. Neste sentido, 

entendemos que é preciso o empenho de todos os sujeitos que compõem a comunidade 

escolar, a sociedade civil, governos, conselhos, órgãos nacionais e internacionais no sentido 

de engendrar uma educação de qualidade. No entanto, como um documento que norteia a 

elaboração dos currículos tanto para escolas públicas quanto para as privadas, ele não integra 

a Educação de Jovens e Adultos em sua proposta, demonstrando, assim, um descaso com a 

EJA e reforçando uma desigualdade com os estudantes dessa modalidade. É uma lamentável 

realidade! 

De acordo com Catelli Jr (2019, p.314), a BNCC “[...] não poderia se furtar a 

minimamente propor esta reflexão sobre caminhos da construção de currículos para esse 

público que, enquanto demanda educacional, abrange dezenas de milhões de brasileiros que 

deixaram de frequentar a escola”. Se a Base tem como objetivo desenvolver habilidades, 

competências e conhecimentos considerados fundamentais para o século XXI, fomentando a 

utilização dos recursos tecnológicos e práticas pedagógicas condizentes com a 

contemporaneidade, é um contrassenso não assegurar esses mesmos direitos de aprendizagem 

para os estudantes da EJA.  

Segundo Aguiar e Dourado (2018, p.14), organizadores do livro digital - A BNCC na 

contramão do PNE 2014-2024: avaliação e perspectivas, “[...] a opção de construção da 

BNCC adotou uma metodologia verticalizada, a qual foi denominada de participativa”, 

estimulando a participação não apenas de profissionais da educação, como também da 

sociedade como um todo. 

Ao analisarmos a BNCC numa perspectiva de linha do tempo, em 2015, a primeira 

versão foi encaminhada para consulta pública, na qual foi percebida a ausência de diretrizes 

com especificidades para a EJA, apenas estava restringido eixos e conteúdos destinados a 

crianças, jovens e adultos. Não havia nenhum item que apresentasse a especificidade da EJA 
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como modalidade, levando em consideração a diversidade dos estudantes jovens e adultos. 

Ainda de acordo os autores supramencionados, de acordo dados do MEC, houve mais de 12 

milhões de contribuições ao texto, com a participação de cerca de 300 mil pessoas e 

instituições que auxiliaram o MEC na elaboração da segunda versão.  

Em 2016, o documento novamente foi submetido a discussão com audiências públicas 

com sugestões e alterações, utilizando o mesmo princípio de participação, ainda que 

questionável, uma vez que para Aguiar e Dourado (2018, p.15) “[...] fica clara a metodologia 

de construção linear, vertical e centralizadora”. A solução para acrescentar a EJA no 

documento foi meramente superficial, uma vez que onde estava escrito crianças e 

adolescentes, acrescentaram crianças, adolescentes, jovens e adultos, ou seja, não houve 

mudança no texto, que continuou demonstrando homogeneidade para a proposta do currículo, 

desprezando a particularidade dessa modalidade de ensino.  

 

A solução encontrada apenas endossa o significado marginal da política de 
Educação de Jovens e Adultos no país, que com poucos recursos e baixo interesse de 
muitas gestões públicas, continua a fortalecer a ideia de que basta educar as crianças 
para, num futuro próximo, extinguir naturalmente a EJA.(CATELLI JR, 2019, p. 
314-315) 

 

É notável a negligência com a EJA em nosso país, preferindo-se vê-la diluir ao longo 

do tempo a tratá-la como algo real. É inaceitável que o governo brasileiro siga no sentido 

oposto aos preceitos previstos na Constituição Brasileira e na Lei de Diretrizes e Bases. 

Continuando com a perspectiva histórica da BNCC, em 2017 o MEC entrega ao Conselho 

Nacional de Educação - CNE a terceira versão da BNCC, com partes da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental e, nessa nova versão, a Educação de Jovens e Adultos não é 

mencionada. Para Catelli Jr (2019, p. 315), essa decisão torna “a EJA ainda mais marginal, 

uma vez que ela nem mesmo se insere no conjunto das políticas educacionais para a Educação 

Básica”. Em 2018, é elaborada outra versão, agora com parte do Ensino Médio e, mais uma 

vez, a EJA não está presente no documento. Apenas na introdução, com brevidade, aborda as 

várias modalidades de ensino, porém, nas áreas que definem os caminhos para as propostas 

curriculares não há alusão a esta modalidade. 

 Sabemos que a presença de competências e habilidades garantindo as especificidades da 

EJA na BNCC não traz uma solução efetiva para que ocorram as mudanças necessárias nessa 
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modalidade de ensino, porém a inserção demonstraria uma real preocupação com esse 

público, como também, estimularia os professores na construção do currículo, garantindo as 

especificidades da EJA, ampliando as formas de ensinar de forma contextualizada, 

fortalecendo o direito fundamental de acesso e permanência na escola dos estudantes jovens, 

adultos e idosos que englobam milhões de brasileiros que deixaram de frequentar a escola. 

 

O recuo na procura pelos cursos é atribuído pelos analistas, sobretudo, à 
precariedade e inadequação da oferta – considerada pouco atrativa e relevante, 
devido à abordagem estritamente setorial, ao despreparo dos docentes, aos rígidos 
modelos de organização do tempo e espaço escolar, e à desconexão dos currículos 
com as necessidades de aprendizagem dos jovens, adultos e idosos. (PIERRO, 2017, 
p. 10) 

 

 É visível o desinteresse do governo federal em ampliar, e dedicar-se a essa modalidade 

de ensino. Para além do currículo, é necessário maior investimento para atender a essa 

diversidade de público e atrair esses estudantes para a retomada dos estudos. Podemos dizer 

que a BNCC já vem sendo construída ao longo de seu percurso histórico, uma vez que teve 

início na década de 80, com a elaboração dos Guias Curriculares. Em seguida, na década de 

90, foram produzidos os Parâmetros Curriculares e, na sequência, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais.  Desde a Constituição de 1988, a BNCC está prevista para o Ensino Fundamental e 

foi ampliada para o Ensino Médio com a aprovação do Plano Nacional de Educação-PNE, 

com suporte da Lei 13.005/2014, em parceria com LDB 9.394/96.  

Nesse apanhado histórico, percebemos avanços e retrocessos, especialmente com 

relação às modalidades de ensino que levam em consideração as características da população, 

como a Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena, dentre outras apoiadas pela LDB, 

que tem como objetivo precípuo garantir o acesso ao ensino de qualidade a todos. 

Segundo Aguiar e Dourado (2018, p. 46) a “BNCC ou qualquer outra organização 

centralizada do currículo, insiste-se no projeto de uma base unificadora”. Apresenta-se, então, 

como uma dissonância, num documento basilar com percurso histórico em aprimoramento, 

não constar o atendimento às especificidades próprias das modalidades de ensino. De acordo 

com Arroyo (2017, p. 135) “a imposição “do Alto” de uns Parâmetros Curriculares Nacionais 

e, agora, de uma Base Nacional Comum Curricular são tentativas de impor, com novos 

controles, um conhecimento único, nacional e comum contra a diversidade de autorias 
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docentes”. A sensação é de retrocesso nesse aspecto, porque voltamos a tratar a educação de 

forma homogênea, para que as instituições de ensino, com modalidades específicas ou não, 

sigam a mesma proposta, com a pretensão de que, dessa forma, vão garantir as metas de 

aprendizagem. Dessa maneira, só reforçam as desigualdades no sistema educativo, que insiste 

no investimento diferenciado para as modalidades de ensino, na desvalorização do professor, 

das condições desde os aspectos estruturais das escolas aos humanos, e nas condições de vida 

das famílias e alunos de baixa renda. 

É importante sinalizar que a qualidade da educação não está atrelada apenas a um 

currículo, depende de uma totalidade que abrange as esferas Federais, Estaduais e Municipais, 

os sistemas de ensino e os sujeitos que compõem a comunidade escolar, cumprindo o artigo 

205 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2009ª, p. 109) “A educação é um direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua classificação para o trabalho”. É preciso o empenho de todos para cobrar do 

governo uma aplicabilidade da lei, que propõe uma qualidade educativa que vai na contramão 

de ofertar uma proposta de conhecimentos iguais para todos, para ser mensurado e avaliado 

para encaixar num padrão, sem analisar as especificidades e singularidades de cada indivíduo. 

O currículo precisa de uma tessitura a muitas mãos, principalmente dos sujeitos 

envolvidos no processo e que estão diariamente nas escolas, que conhecem os problemas e 

conquistas de acordo a realidade apresentada no cotidiano. Os conteúdos e metodologias não 

apresentam sentido desconectados do contexto, sendo necessário focar na contemporaneidade, 

no protagonismo do gestor, coordenador, professor, aluno e famílias, protagonismo esse 

trazido pela BNCC ao tratar do desenvolvimento da linguagem tecnológica e inovação. 

Observando-se que os condutores dos processos educativos são os profissionais da educação, 

parceiros da escola, famílias e alunos envolvidos no processo. 

 

De modo geral, a BNCC indica ainda: a) ênfase na regulação e controle do sistema 
educacional sobre o trabalho dos professores e das escolas, contribuindo, 
paradoxalmente, para secundarizar e/ou desqualificar o trabalho docente e para 
responsabilizar os professores pelo desempenho dos estudantes; b) entendimento 
restrito e conteudista da Base Nacional Curricular, visto como currículo único 
nacional com relação de conteúdos mínimos prescritivos (competências e 
habilidades); c) vinculação estreita entre currículo e avaliação em larga escala, 
configurando a centralidade nos resultados obtidos pelos estudantes nas provas 
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nacionais de Português e Matemática, mais do que com os processos de formação; 
d) 42 enfoque curricular tecnicista, centrado em objetivos de aprendizagem e 
aferição de aprendizagens baseadas em competências; e) ausência de articulação 
com as demais modalidades da educação nacional que compõe a Educação Básica, 
como a EJA e a Educação Profissional e Tecnológica; f) falta de articulação no 
tocante à concepção e diretrizes da Educação Básica, tendo em vista a construção de 
uma educação formadora do ser humano, cidadão, capaz de influir nos rumos 
políticos e econômicos do país, capaz de criar novos conhecimentos, de criar novas 
direções para o nosso futuro comum. (AGUIAR; DOURADO, 2018, p.41-42) 

  

Ratificamos a necessidade de uma contribuição autêntica dos profissionais que estão 

efetivamente in loco nas escolas, no processo de elaboração dos documentos referentes à 

Educação, pois são esses profissionais que colocarão em prática as ações descritas nos 

documentos. Por mais que a BNCC divulgue a participação pública, ainda é muito superficial, 

definem prazos insuficientes para receber as sugestões, ou até mesmo pode ser uma forma de 

afirmar que estão colaborativos ao receber contribuições, mas, na verdade ainda é exercido o 

controle, regulação e manipulação das esferas governamentais. 

Torna-se necessário retomar a luta democrática em prol da educação, não como 

mercadoria, mas a partir de uma perspectiva da educação como um direito humano e social de 

todo cidadão. Segundo Alves (2014, p.1470), a BNCC deveria ser “[...] entendida não como 

algo decidido a priori por um grupo técnico organizado pelo Ministério e que teria uma 

obrigatoriedade nacional, mas como algo que iria sendo composto, trabalhado continuamente, 

em movimento, a partir das múltiplas experiências vividas”. Essa construção coletiva seria de 

grande relevância para todos, especialmente para o educador que teria a oportunidade de 

pesquisar, estudar a partir de uma formação de professores, visando a elaboração de um 

currículo que leve em consideração a realidade da história dos envolvidos, para que se sintam 

pertencentes ao processo e seja passível de alterações diante das situações experenciadas. 

Essas propostas seriam discutidas com a gestão, que levaria para esferas organizacionais do 

município. Dessa forma, poderíamos garantir que as escolas com modalidades de ensino, 

estariam presentes em consonância com os currículos da Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental e Médio.   

Nesse sentido, é de suma importância a mobilização da sociedade para reivindicar uma 

participação mais efetiva dos profissionais de educação que atuam in loco na elaboração 

desses documentos. Os profissionais da educação precisam ser realmente valorizados, 
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necessitam de condições de trabalho dignas e sejam estimulados a uma qualificação 

profissional proporcionada pelos entes federativos, e assim poderão contribuir para melhorar a 

qualidade do ensino público. 

Segundo a Revista Educação, que é uma publicação da Nastari Editores, sob licença 

da Editora Segment, na reportagem sobre a Falta de diretrizes para EJA na Base Nacional Comum 

isso preocupa educadores (2017), informando que Maria Helena Guimarães, secretária 

executiva do MEC, explicou que o objetivo de não tratar a modalidade separadamente foi de 

não estigmatizar o público da EJA, retirando-o da educação regular. Ainda justificou que, na 

LDB, essa modalidade está incluída na educação regular e foi considerada no conjunto dos 

direitos de aprendizagem de todos. Outras possíveis justificativas é que a BNCC não é 

currículo, por isso as modalidades de ensino não estão presentes, ficando a cargo de estados e 

municípios responsáveis pela adequação às realidades locais. 

No entanto, essas considerações são meras justificativas para a não inclusão das 

modalidades, até porque se esta Base foi elaborada em conformidade pela LDB, não poderia 

estar isenta de apresentar caminhos para as especificidades das modalidades de ensino, que 

atendem a um público plural e totalmente diferente do ensino regular. A EJA deveria estar 

presente na BNCC, inclusive explicitando o porquê dessa modalidade ter necessidade de uma 

organização curricular diferenciada, apresentando orientações com relação às suas 

especificidades, como, por exemplo, carga horária diferenciada, horário próprios para quem 

precisa trabalhar, necessidade de apoio para continuar os estudos frente às adversidades. Essas 

justificativas só reforçam a não importância direcionada para a Educação de Jovens e Adultos. 

O currículo precisa andar conectado com a contemporaneidade, e atualmente estudos sobre a 

diversidade são de relevância fundamental.  

Sabemos que o MEC/INEP prevalecem, atualmente, como órgãos reguladores que 

definem o que consta ou não na BNCC, cabendo aos profissionais da educação e a sociedade 

como um todo reivindicar, sugerir novas discussões, pleiteando a abrangência das 

modalidades de ensino e, quem sabe, tais regulações surgirão em outras versões da BNCC, 

uma vez que em novembro de 2020, foi publicado um edital de chamamento para Consulta 

Pública sobre o alinhamento da EJA às diretrizes apresentadas na Base Nacional Comum 
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Curricular. Que as nossas pesquisas sirvam de suporte na busca de uma educação de equidade 

para todos os cidadãos, especialmente os jovens, adultos e idosos da modalidade da EJA. 

 

4.3 USO DE RECURSOS E FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DIGITAIS COMO 

MEDIADORES DA APRENDIZAGEM 

 

Diante dos documentos analisados no capítulo anterior, percebemos pouco ou nenhum 

investimento na formação de professores com particularidades específicas para a EJA, o que 

vai de encontro ao parágrafo único incluído pela Lei nº 12.014, a LDB, que cita a formação 

dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas 

atividades. A BNCC,  documento que define os direitos de aprendizagens de todos os alunos 

do Brasil não contemplou a EJA na última versão, como também a Secretaria de Educação do 

governo atual no estado da Bahia, em 2019, dissolveu a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que eram responsáveis pelos programas, políticas e 

ações de Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, Educação 

Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola, Educação para as relações Étnico-Raciais e 

Educação em Direitos Humanos, demonstrando assim, pouca relevância a essas modalidades 

para as esferas governamentais na atualidade.  

 

Entre os desafios a serem enfrentados na formulação de políticas públicas encontra-
se a profissionalização dos educadores. A falta de concurso público direcionado à 
EJA contribui para que o campo reproduza o amadorismo e o improviso no 
enfrentamento de suas questões. (SOARES, 2011, p. 315) 
 

As conquistas da Educação de Jovens e Adultos são evidentes, desde a Constituição de 

1988, que garantiu o direito à Educação a todos os cidadãos brasileiros, políticas públicas, a 

LDB e as CONFINTEAS vieram para fortalecer essa modalidade de ensino, porém não 

podemos regredir. Nós, profissionais da educação, pesquisadores do único mestrado no Brasil 

– Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA), precisamos continuar 

investindo nas pesquisas, na atualização permanente, gerando a qualificação profissional, 

atendendo às singularidades dessa modalidade de ensino, como também aos novos 

paradigmas educacionais contemporâneos da EJA. 



90 
 
 
 
 

Desde o século XX, as tecnologias já vinham buscando parceria com a educação, 

apresentando-se na forma de documento oficial, na Lei 9394/96 de 20 de dezembro de 1996, 

atualizada em 2009 (LDB).O art. 62-A, incluído pela Lei nº 12.796, de 2013, fortaleceu as 

ampliações de conhecimentos acerca do uso das tecnologias ao afirmar que “a formação dos 

profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo 

técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas”. Desde 

então, as tecnologias começaram a ampliar o campo da educação de forma gradativa, tanto na 

forma presencial quanto à distância. 

Atualmente, não é possível pensar na educação distante da tecnologia, uma vez que se 

torna necessário atender às necessidades educacionais das novas gerações, as quais têm 

exigido desenvolvimento de competências e habilidades, que possibilitam uma aprendizagem 

diferenciada, apoiadas em projetos, a partir da linguagem digital, da investigação, na 

resolução de problemas com enfoque no protagonismo do aluno. A utilização desses recursos 

tecnológicos oportuniza uma educação criativa e inovadora. No entanto, é importante salientar 

que a tecnologia sozinha não é transformadora, é imprescindível a integração das práticas 

pedagógicas com o mundo digital, a fim de possibilitar aprendizagens significativas. 

O uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação possibilitou aos 

professores um novo contexto de amplitude no processo de ensino-aprendizagem, no qual os 

educadores, para atender às necessidades do século XXI, tem a mediação pedagógica como 

foco, promovendo e motivando o uso das metodologias ativas e dos recursos tecnológicos 

digitais, transformando a sala de aula num espaço colaborativo, de trocas de experiências. 

Na contemporaneidade, a educação já tem como base as novas competências e 

habilidades contemporâneas, uso das metodologias ativas, uso de abordagem educacional 

STEAM7 (Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics), da Cultura Maker, da 

Robótica, termos estes, cada vez mais presentes, e que algumas escolas públicas já estão se 

 
7 O STEAM é uma abordagem educacional, voltada para o aprendizado que utiliza a Ciência, a 

Tecnologia, a Engenharia, as Artes e a Matemática como pontos de acesso para orientar a investigação, o diálogo 

e o pensamento crítico dos alunos.  
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aproximando dessa realidade motivadas por professores que buscam esse tipo de formação. 

“Nessa direção interpretativa, inovar é a possibilidade de a escola colocar-se sempre no tempo 

presente e na vanguarda social, sendo uma instituição socializadora e transformadora, que vai 

sempre ao encontro da excelência, na tarefa de educar bem para promover a cidadania 

AMORIM; SANTOS; CASTAÑEDA, 2012, p.118). A tendência é de que, num futuro 

próximo, estas novas formas de apreender estejam presentes nas escolas públicas. Essas 

aprendizagens chegam para somar, incentivando o educando a participar da aprendizagem, 

desenvolver suas capacidades, de ir além, extrapolar os conteúdos e propostas desenvolvidas 

em classe.  

Diante desse novo moderno na educação com amplas possibilidades para inovar o 

processo educativo, cabe ao professor se aproximar dessa realidade e, a pandemia da Covid-

19, de certa forma fortaleceu esse processo, uma vez que os educadores puderam experenciar 

o uso das tecnologias, mesmo que de forma forçosa e inevitável. Enquanto professora e 

pesquisadora, aproveitei o período da pandemia para realizar cursos ligados ao uso das 

tecnologias, dentre eles o curso de extensão em nível de aperfeiçoamento em Tecnologias 

Digitais na Educação da Universidade Federal do Ceará; o curso de extensão Tecnologias da 

Informação e Comunicação realizado a distância pelo Laboratório de Tecnologia da 

Informação e Mídias Educacionais da Universidade Federal de Goiás; e o curso Comunicação 

Digital para Educadores oferecido pelo CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária. Outro curso relevante foi o da Cultura Maker, este 

último, é parte do projeto Formação de Educadores para Atuarem em Espaços Makers da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC), totalizando em 310 horas de 

novos conhecimentos e de forma gratuita.   Como estou pesquisando sobre a área de  

tecnologia em educação, enquanto professora e pesquisadora, optei por vivenciar na prática os 

cursos para ter mais consistência e pertencimento enquanto pesquisadora com vistas a 

inovação.  

Ainda, de acordo com Amorim, Santos e Castañeda (2012, p.117) é importante que 

“[...] as instituições de ensino encontrem o caminho crítico necessário, pautado na construção 

de saberes escolares inovadores, visando à garantia de uma formação cidadã para todas as 

crianças e jovens brasileiros”. Nesse processo de transformação pautado na inovação, é 
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necessário não só uma formação de professores no âmbito tecnológico, é essencial a 

reconstrução de um novo fazer a partir dos paradigmas educacionais contemporâneos por 

todos os profissionais da educação envolvidos. Santos, Amorim e Mata, (2017) percebem a 

necessidade de transformação na ação docente da EJA numa perspectiva de construção de 

saberes coletivos, no qual os educadores se abstenham dos modelos educacionais prontos e 

possam construir, desconstruir, experimentar, criticar, buscando utilizar estratégias inovadoras 

na prática docente de acordo as especificidades da EJA. A escola pautada apenas na 

transmissão de conhecimento, na repetição de modelos prontos, que não busca inovar suas 

práticas, se distanciam do momento atual que exige do educador um novo olhar para o 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

Com a evolução social e produtiva, permanências estruturais históricas do sistema 
educacional ainda existem, a exemplo da questão da boa ou má qualidade do ensino, 
da formação precária ou não dos professores, da depreciação da identidade docente e 
da condição de trabalho daqueles que fazem o dia a dia da escola. Inclusive, esse 
rebaixamento da condição profissional do professor não contribui para que ele 
responda com dignidade e profissionalismo aos desafios colocados no caminho da 
inovação pedagógica e da gestão do conhecimento escolar, de forma criativa e 
transformadora (AMORIM; SANTOS; CASTAÑEDA, 2012, p.117).  

 

 São muitos os desafios para o professor da contemporaneidade, que precisa 

constantemente de qualificação para acompanhar a modernidade, buscando um equilíbrio e 

estabelecendo relações dessas novas formas de aprender com os conteúdos essenciais para a 

formação do aluno e, para além desses aspectos, o educador ainda tem de lidar com o 

desprestígio da sua profissão inerentes a salários baixos, convivência com um cenário de 

violência no ambiente escolar, a estruturas de trabalho inadequadas e desvalorização da 

sociedade que, mesmo sabendo da importância da educação, pouco valorizam uma profissão 

de extrema relevância porque não gera status, poder e prestígio, desestimulando jovens 

universitários a se interessar por essa profissão. 

Esses aspectos supramencionados com relação aos desafios enfrentados pelo professor 

são obstáculos a vencer nesse percurso, porém o educador que deseja avançar, fazer o 

diferencial na vida do aluno segue na luta por essas conquistas, ao mesmo tempo, que se 

aperfeiçoa diante do que está posto na sociedade contemporânea. A linguagem digital 

impulsiona o desejo em aprender e apoia a aprendizagem de crianças, jovens, adultos e idosos 
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ao transformar práticas pedagógicas. A relevância dessa linguagem na atualidade é tão 

essencial no momento atual que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), promoveu a 

linguagem digital como uma competência de ensino alinhadas ao currículo, enaltecendo seu 

uso de forma pedagógica, reflexiva e ética. 

Diversas ferramentas digitais podem contribuir para o processo de aprendizagem, até 

porque elas estão se multiplicando a cada dia e boa parte delas podem ser usadas em parceria 

com a educação. O foco precípuo é mais em como alinhar essas ferramentas com as propostas 

pedagógicas, do que escolher entre uma ferramenta e outra, o importante é definir o objetivo e 

a finalidade para cada aula, levando em consideração o melhor suporte tecnológico. Vale 

ressaltar que, quando nos referimos a ferramentas digitais, não estamos nos restringindo 

apenas aplicativos, mas tudo que se pode acessar pelo computador, como sites, blogs. Existem 

materiais eletrônico disponíveis para diferentes áreas como publicitária, educacional, 

esportiva, para uso pessoal, depende do propósito do seu uso. 

Inicialmente, no âmbito educacional, professores utilizavam a tecnologia como um 

instrumento de apoio a partir de vídeos, retroprojetores, câmeras, atualmente, há uma variedade 

de opções no mercado, seja de aparelhos, smartphones, tablets, notebooks ou de softwares, 

aplicativos, plataformas, makerspaces, portais, sites com a possibilidade dos próprios 

educandos desenvolverem suas tecnologias. Todos esses recursos e aparatos tecnológicos 

estão presentes para contribuir com a construção de conhecimentos e aquisição de 

competências digitais que visam potencializar o desempenho dos educandos de modo geral, 

como também no caso da EJA, podendo ajudar na evasão escolar e no modelo de ensino 

pouco adaptado à realidade educandos jovens e adultos. 

O diferencial na nossa pesquisa será o desenvolvimento do aplicativo em parceria com 

os professores e alunos, buscando inovar as práticas pedagógicas, tendo como grande desafio, 

incentivar os educandos a não ser apenas consumidores da tecnologia, mas também 

produtores, ampliando assim sua aprendizagem de forma colaborativa e significativa. 
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5 RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO APLICADA 

 

No presente capítulo apresentamos a sistematização das informações a partir da 

aplicação dos instrumentos on-line da pesquisa, em função da pandemia da Covid-19, para a 

coleta de informações. A investigação tratou do uso da tecnologia digital nas salas de aula da 

EJA com o desenvolvimento de um aplicativo pedagógico para ser utilizado no ensino 

presencial ou na perspectiva da modalidade do ensino móbile learning que permite aos 

educadores e educandos produzirem espaços virtuais de aprendizagem para além das salas de 

aula, utilizando dispositivos móveis com acesso à Internet. Em nosso processo investigativo 

buscamos responder o seguinte problema da pesquisa: como as tecnologias digitais 

potencializam o desenvolvimento da aprendizagem nas salas de aula EJA, mediados pelos 

educadores? 

Nosso objetivo precípuo é de contribuir para que jovens, adultos e idosos da EJA 

estejam integrados, conectados a era digital e, que estes estudantes, possam acompanhar, 

dentro das suas possibilidades reais, o avanço tecnológico da nossa sociedade contemporânea. 

Entendemos a inclusão desses educandos, como uma questão de justiça social, visto que 

possibilita o acesso à informação, coloca o cidadão em contato com diferentes conteúdos, 

linguagens e diversidades, desenvolvendo a autonomia intelectual, como também fortalece o 

processo de conquista da equalização social, evitando que esses estudantes fiquem reféns de 

algo que não dominam. 

 Além de propiciar o protagonismo, a participação ativa, o engajamento dos participantes 

da pesquisa em prol de um produto digital que beneficie essa modalidade de ensino e a 

comunidade local envolvida, esta investigação pode ampliar a publicização, a divulgação 

sobre o trabalho do uso da tecnologia em sala de aula, bem como apoiar pesquisadores que 

desejam ampliar e transformar a Educação de Jovens e Adultos a partir do uso das tecnologias 

nas salas de aula. 

Nessa etapa da pesquisa evidenciamos nosso empenho em mensurar as informações 

trazidas pelos colaboradores fielmente. Por se tratar de uma pesquisa de natureza aplicada, 

descrevemos todo o percurso, salientando as vivências práticas compartilhadas pelos 

colaboradores em todo o processo. Para tanto, estabelecemos relações dos dados coletados 
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com os objetivos da pesquisa que contribuíram de forma peremptória para o sustento da 

materialização das ações previamente planejadas, bem como favoreceu para manter a 

coerência interna e a qualidade da pesquisa. 

Para organização e melhor compreensão do leitor, este capítulo foi dividido em quatro 

subcapítulos. No primeiro discutimos como as tecnologias podem apoiar a aprendizagem 

alicerçado pelo uso de aplicativos em aulas presenciais e a distância. No segundo subcapítulo 

apresentamos as perspectivas dos colaboradores da pesquisa, alunos e professores da 

Educação de Jovens e Adultos, acerca da utilização das tecnologias digitais nas salas de aula 

da EJA das escolas municipais de Salvador como contribuição para inovar o processo de 

ensino-aprendizagem. 

No terceiro subcapítulo tratamos da análise de três aplicativos gratuitos disponíveis 

nas plataformas on-line, validando aspectos positivos desses softwares e aspectos que pouco 

contribuem do ponto de vista dos colaboradores da pesquisa. No que se refere ao quarto 

subcapítulo, apresentamos todo o processo de desenvolvimento do software com a 

colaboração dos participantes da pesquisa, possibilitando o alcance desta investigação. No 

último subcapítulo identificamos os impactos educacionais, culturais e tecnológicos revelados 

pela pesquisa. 

Por fim, no sexto e último capítulo, apresentamos as considerações finais, destacando 

a importância da investigação para ampliação de políticas públicas que alcancem 

verdadeiramente as escolas no contexto da Educação de Jovens e Adultos abarcando o uso da 

tecnologia com foco no protagonismo e na potência desse educando.  

 

5.1 COMO AS TECNOLOGIAS DIGITAIS PODEM APOIAR A APRENDIZAGEM A 

PARTIR DOS APLICATIVOS PEDAGÓGICOS 

 

Os dispositivos móveis viraram parte essencial do nosso cotidiano e a utilização de 

aplicativos está mais abrangente, possibilitando acessos a serviços governamentais, serviços 

de trânsito, atendimento médico, como também são utilizados nas instituições de ensino, 

apoiando o processo de ensino/aprendizagem, possibilitando que esses softwares ampliem e 

potencializem as práticas pedagógicas. 
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Utilizar aplicativos educacionais ampliam as possibilidades de expandir as 

experiências tanto nas salas de aula quanto no ambiente virtual como uma extensão das 

práticas pedagógicas in loco. Segundo Virkus (2003), o m-learning é uma forma de 

aprendizagem on-line que pode ser realizada a qualquer momento e, em qualquer lugar, com o 

auxílio de um dispositivo de computação móvel, permitindo que educandos e educadores 

criem ambientes de aprendizagem à distância, centrada na utilização de dispositivos móveis, 

abrindo possibilidades de construção de conhecimentos nas salas de aula.  

No primeiro contato com os participantes da pesquisa, pautada numa conversa 

informal, via contato telefônico ou chamada de vídeo via Whatsapp, visando explicitar o 

propósito da nossa pesquisa, bem como conhecer a percepção dos sujeitos acerca da nossa 

temática, foi perceptível a validação da metodologia de ensino m-learning,  no qual utiliza 

dispositivos móveis para viabilizar o aprendizado à distância, porém, consideraram 

importante iniciar o manuseio dos aplicativos no formato presencial, para que os estudantes, 

os adultos e idosos da EJA, possam se sentir mais confiantes e seguros em realizar as 

propostas pedagógicas com o suporte do professor mediador.  

Ao falarmos sobre o projeto de desenvolver um aplicativo educativo de forma 

colaborativa, a educadora (GP-P3) que trabalha com uma turma adultos e idosos, salientou 

que “é preciso ser um aplicativo muito simples de usar, porque os alunos já têm incorporado o 

estudo como algo muito difícil, por isso precisamos encorajá-los o tempo todo, reafirmando 

seu potencial”. A aluna idosa participante (GP-A2) disse: “não sei como vou te ajudar nisso, 

uso muito pouco o celular e ainda preciso da ajuda de minha filha, mas se a professora tiver 

paciência para eu aprender a usar esse aplicativo, vou achar bom”. A educadora (GP-P6) 

reforçou dizendo: “precisamos também aprender melhor como usar esses aplicativos com os 

alunos. É tudo muito novo, exige tempo pra gente se adaptar com tantos recursos tecnológicos 

e de formação específica”. O educando jovem (GP-A4) mencionou “eu faço muita coisa no 

celular, uso para fazer propaganda do bico que eu faço nos grupos do Whatsapp, faço 

pesquisas, converso e ia achar massa usar na escola sem a professora reclamar”. A aluna 

adulta da EJA (GP-A6) contribuiu afirmando que “acha interessante, que seria muito bom pra 

todo mundo, para os alunos, para os professores, para a escola, mas não sei se todos os alunos 

vão conseguir usar a tecnologia”.  
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Perante o exposto, os colaboradores entendem a tecnologia como um recurso a mais 

que pode ser utilizado nas salas de aula, em diferentes momentos, porém precisa ser uma 

tecnologia inicialmente de uso simples, com mediação do professor, de forma planejada, a 

partir de uma metodologia colaborativa para que os que tenham mais habilidade possam 

apoiar aqueles que tenham menos afinidade com a tecnologia.  

Os docentes participantes da pesquisa relataram a necessidade de formação 

tecnológica e, informaram que, mesmo nesse período de pandemia da Covid-19, não tiveram 

formação para o ensino remoto e, nem suporte tecnológico para desenvolver as aulas não 

presenciais na rede municipal de Salvador, precisando utilizar o seu dispositivo móvel e sua 

própria Internet para possibilitar o contato com os educandos por meio do aplicativo 

Whatsapp. Os discentes participantes da pesquisa, chamaram atenção para a disponibilização 

de acesso à Internet nas escolas, de equipamentos tecnológicos acessíveis, em bom estado de 

uso para aprender novos conhecimentos utilizando as tecnologias em parceria com os 

educadores. 

Outro aspecto também ressaltado pelos integrantes da pesquisa foram das várias 

possibilidades de uso das tecnologias, com acesso ou não à Internet, desde o aparelho mais 

simples ao mais moderno, que podem ser utilizados nas aulas da EJA, a depender do objetivo 

proposto pelo educador. Nessa perspectiva, a educanda jovem da EJA (GP-A7) relatou “acho 

muito difícil fazer alguma atividade usando o celular que não usa a Internet, porque todo 

mundo já usa Internet”. A professora (GP-P12) explicitou que “existem aplicativos e sistemas 

que podem ser utilizados sem conexão”. O educador (GP-P10) especificou que “um celular 

mais simples, com menos funções e sem acesso à rede, pode ser utilizado com as funções da 

calculadora, cronômetro, horário, podendo ser um suporte para aprendizagens utilizadas pelo 

professor”. A professora, (GP-P6), evidenciou que: 

 

[...]um smartphone, não dispõe de hardware como de um computador, mas já 
podem ser considerados como um computador de bolso porque apresenta o 
diferencial de ter acesso à Internet e possibilitar diversas funções de uso. Pode 
acessar plataformas digitais, aplicativos voltados às suas necessidades específicas 
que permitem realizar tarefas diversas, proporcionando aulas mais interativas e 
dinâmicas. (DOCENTE-P6, 2021). 
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Acreditamos na viabilidade do desenvolvimento de atividades pedagógicas a partir de 

softwares digitais, como um recurso mediado pelo professor com a finalidade de fomentar e 

potencializar a aprendizagem de forma inovadora. Sabemos que o dispositivo conectado à 

Internet ou não, pode ser aplicado com benefícios à aprendizagem, mas inovar não se limita 

apenas ao seu uso. A utilização das tecnologias pode gerar a interatividade, o dinamismo e 

motivar os alunos, mas não é troca de um quadro tradicional por um dispositivo móvel que é 

suficiente para afirmar que o professor será inovador, a tecnologia por si só não garante a 

aprendizagem, por isso é importante uma condução e orientação do docente que dê à 

tecnologia uma função crítica no processo de ensino/aprendizagem, oportunizando novas 

maneiras de pensar sobre o mundo. 

O documento de Diretrizes de Políticas da UNESCO (2014) para Aprendizagem 

Móvel elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, afirma que as 

tecnologias móveis podem ampliar e enriquecer as oportunidades educacionais para os alunos 

nos diversos ambientes de aprendizagem. 

 

[...] os aparelhos móveis podem auxiliar os instrutores a usar o tempo de aula de 
forma mais efetiva. Quando os estudantes utilizam as tecnologias móveis para 
completar tarefas passivas ou de memória, como ouvir uma aula expositiva ou 
decorar informações em casa, eles têm mais tempo para discutir ideias, compartilhar 
interpretações alternativas, trabalhar em grupo e participar de atividades de 
laboratório, na escola ou em outros centros de aprendizagem (UNESCO, 2014, 
p.18). 
 

São oportunidades diversas que os dispositivos móveis possibilitam, para tanto, se faz 

necessário que os profissionais da educação, sejam motivados a aplicar as tecnologias, para 

poderem estimular os educandos a manusearem esses recursos tecnológicos nas salas de aula, 

motivando e despertando o interesse em apreender os conteúdos curriculares e 

extracurriculares coadunados com a era digital. De acordo com Moura (2010, p. 82) “Esses 

avanços tecnológicos vêm com o propósito de moldar a forma de ensinar e aprender em busca 

de uma sociedade de redes e de movimentos”. Nesse sentido, a evolução tecnológica 

oportuniza esse movimento, de interação e integração das tecnologias com a educação, como 

também traz um movimento de busca dos docentes para atualizarem suas práticas, 

fomentando a quebra de paradigmas e apoiando a aprendizagem ao longo da vida. 
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Segundo a professora colaboradora que já trabalhou em um projeto de tecnologia da 

prefeitura de Salvador: 

 

[...] não é apenas pegar um computador, tablet, smartphone e colocar na mão do 
aluno ou do professor, é preciso ter formação para transformar esses recursos a 
serviço da aprendizagem. O equipamento é apenas um equipamento, é como um 
brinquedo, ele só ganha vida se houver alguém para movimentá-lo. Se não 
movimenta, será apenas mais um equipamento no armário da sua casa (DOCENTE-
P4,2021). 

 

As práticas educacionais a partir das tecnologias, do uso dos dispositivos móveis, dos 

aplicativos, das plataformas, aproximam o sujeito de uma percepção crítica transformadora, 

bem como possibilitam educandos e educadores acompanharem as transformações 

tecnológicas da era digital no qual vivenciamos. Segundo Moura (2010, p.98), “[...] as 

tecnologias móveis, quando adequadamente usadas, podem proporcionar uma aprendizagem 

ubíqua, baseada em características de permanência, acessibilidade, imediaticidade, 

interatividade, atividades situadas e adaptabilidade”. À face do exposto, pensar na 

aplicabilidade das tecnologias na educação, na era da computação ubíqua, que tornam a 

internet e a tecnologia mais presente na vida das pessoas, alicerçada pela tendência da 

mobilidade, impulsionam o nosso desejo, enquanto pesquisadores de aproximar os educandos 

da EJA ao mundo digital inovador, possibilitando a conexão, aprendizagem e interação entre 

as pessoas. 

Atualmente, secretarias de educação, sites educativos, órgãos governamentais e 

internacionais disponibilizam listas de aplicativos pedagógicos, proporcionando ao professor 

o acesso a uma variedade de softwares. Para tanto, é preciso tempo, disponibilidade e 

interesse para que os docentes possam pesquisar tecnologias adequadas. No jornal on-line 

Catraca Livre (2018) informa que “a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo montou 

uma lista com sete ferramentas digitais que facilitam a criação de aulas interativas. A ideia é 

gerar bons frutos com a liberação do uso do celular e apps com fins pedagógicos em sala de 

aula”. O Centro de Ciências Exatas e da Natureza (2020) divulgou que a UNESCO 

disponibilizou uma lista de aplicativos, plataformas e recursos educacionais gratuitos para o 

aprendizado no meio digital em diversos idiomas, categorizados com base nas necessidades 

de ensino à distância com funcionalidades em várias categorias.  
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Todavia, com relação ao supracitado, a professora da EJA, informou que: 

 

[...] por mais que existam cursos gratuitos, aplicativos, plataformas pedagógicas 
disponíveis na Internet, como não há formação específica na rede municipal de 
Salvador, fica a cargo de cada professor, se interessar ou não por buscar cursos que 
possam proporcionar um suporte básico para a implementação dos recursos 
necessários para o desenvolvimento das aulas remotas. Isso com certeza prejudica os 
alunos. (DOCENTE-P3, 2021) 

 

Os colaboradores da pesquisa, alunos e professores, reconhecem que as tecnologias 

podem apoiar a aprendizagem a partir dos aplicativos educacionais, possibilitando 

intervenções pedagógicas inovadoras, não obstante, percebem que é primordial maior 

investimento desde a formação para os profissionais da educação a compra de equipamentos, 

e, ainda, segundo os docentes, é necessário suporte técnico de profissionais que tenham 

conhecimento tecnológico para dar assistência, seja na manutenção dos equipamentos ou no 

apoio aos educadores e educandos nas instituições de ensino públicas.  

 

5.2 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NUMA PERSPECTIVA DE INOVAÇÃO NAS SALAS 

DE AULA PELOS COLABORADORES PROFESSORES E ALUNOS DA EJA NO 

PROCESSO INVESTIGATIVO 

 

Desde 2020, quando iniciou a pandemia de Covid-19, vivenciamos grandes desafios, 

geradores de mudanças em todas as áreas e, no contexto educacional, não foi diferente. 

Docentes e discentes precisaram se adequar ao trabalho e estudo remotos, professores e 

gestores desenvolveram adaptações nas práticas pedagógicas e, educandos, passaram a ter 

aulas em ambientes virtuais ou utilizando equipamentos eletrônicos, para acompanhar as 

propostas pedagógicas a distância, fomentando assim, práticas inovadoras e a integração 

entre educação e tecnologia de maneira gradativa nas escolas públicas. 

Nosso processo investigativo também precisou de ajustes. O isolamento social, em 

virtude da pandemia, não chegou a interromper o calendário da pesquisa, porém foram 

necessárias algumas recomposições. A título de exemplo, as aulas, os encontros com os 

orientadores, passaram a ser virtuais, inclusive a própria qualificação, também foi realizada 

de forma síncrona. Na parte prática da pesquisa foi imprescindível efetuar restruturações 
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necessárias, desde os instrumentos, a técnica do estudo do grupo focal que precisou ser 

reformulada para encontros on-line através da plataforma do Google Meet.  

Neste subcapítulo buscamos atender o nosso primeiro objetivo específico que teve 

como pressuposto, o engendramento da discussão e participação dos colaboradores da 

pesquisa, acerca do uso das tecnologias, a partir do uso de aplicativos digitais, numa 

perspectiva de inovação nas salas de aula da EJA. Nessa etapa da pesquisa, apresentaremos o 

percurso da aplicabilidade dos instrumentos e do encontro do grupo focal, um método de 

pesquisa qualitativa, que reúne colaboradores, que possuem características em comum, em 

uma entrevista, no qual todos os participantes têm a possibilidade de emitir opiniões, visando 

criar estratégias assertivas, possibilitando obter insights importantes para o objetivo da 

pesquisa. Foram realizados quatro encontros de forma prática, colaborativa e produtiva. As 

discussões foram planejadas a partir de um roteiro pré-definido com tópicos e assuntos a 

serem discutidos, objetivando debater a temática da pesquisa, apoiado pelos autores que 

corroboraram com o nosso estudo.   

Inicialmente realizamos uma entrevista, pautada numa conversa informal, com as 

diretoras das duas instituições de ensino: Escola Municipal Metodista Susana Wesley e 

Escola Municipal Padre Confa com a finalidade empreender uma visão ampla do contexto a 

ser pesquisado.  

As gestoras se mostraram receptivas e dispostas a apoiarem a pesquisa, sentindo-se 

confiantes em participar, posto que, às duas instituições de ensino já participaram do 

programa Tecnológico PETI (Programa de Educação e Tecnologias Inteligentes), oferecido 

por um período, aos estudantes de Salvador, da rede municipal, porém esse projeto não se 

encontra mais ativo na rede.  

É pertinente destacar que, a não continuidade de programas possibilitam uma 

composição de atitudes pouco benéficas à educação. A título de exemplo, quando ocorre a 

transição de gestão dos governos, geralmente, não há a continuidade de políticas públicas e 

os programas em andamento, mesmo culminando em ações positivas de seus antecessores, 

são normalmente cancelados, mudam de nomes, gastam tempo e dinheiro público para 

refazer materiais, como também trocam parte da equipe, sem a continuidade de ações já 
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alicerçadas. Essas situações apresentadas foram confirmadas, por meio do acolhimento 

docente à seguinte fala: 

Eu participei do PETI, um programa de educação e tecnologia, acho que por volta 
de 2007, que tinha como objetivo melhorar a qualidade do ensino com o uso da 
tecnologia. Esse programa permitia a utilização da tecnologia educacional no 
processo ensino-aprendizagem. Recebemos tablets na escola, tive formação e 
fiquei responsável pelas aulas de tecnologia, foi maravilhoso. Os professores me 
apoiavam e os alunos se sentiam motivados em aprender de forma criativa, através 
do uso da tecnologia. Mas o programa foi interrompido por conta da mudança de 
gestão da prefeitura e não temos mais o professor de tecnologia na escola. 
(DOCENTE-P4,2021) 

 

Em entrevista no Jornal do Sudeste (2020), o cientista político, Nauê Bernardo, 

explica que essa situação acontece pelo interesse do novo gestor eleito trazer programas que 

tenham seu carimbo, o seu nome, alguma forma de fazer com que as pessoas lembrem 

especificamente de sua figura enquanto detentor do cargo eletivo. Em face das acepções 

apresentadas, percebe-se a prevalência, não do sucesso ou benefício dos programas, mas da 

permanência dos interesses políticos que, mesmos cônscios de suas responsabilidades, 

prejudicam profundamente os cidadãos. 

Prosseguindo com o processo inicial de contactatar os colaboradores da pesquisa, as 

gestoras das duas escolas partícipes, conversaram com os educadores e educandos, solicitando 

a autorização para que pudéssemos entrar em contato. Na sequência, entramos em contato 

para estreitar o vínculo e explicar o propósito da nossa pesquisa. O questionário foi enviado 

posteriormente pelo aplicativo Whatsapp e os que sentiram dificuldade para responder, 

mantivemos contato via telefone. O questionário foi feito a partir do software Survio, um 

sistema de pesquisas online que se destaca pela sua capacidade de oferecer diversos modelos 

editáveis de pesquisas gratuitas. 

É importante ressaltar que os professores se prontificaram a participar, mesmo diante 

de tantos desafios causados pela pandemia que teve como consequência isolamento social, 

com muitas demandas de trabalho remoto, conciliando as atividades domésticas do lar, bem 

como com perda de familiares pela Covid-19. Como não foi possível recolher as assinaturas 

dos participantes da pesquisa, em função da pandemia, foi enviado por e-mail o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido com assinatura digital, exigido pelos critérios de ética em 

pesquisa com seres humanos.  
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Os professores relataram exaustão física e mental devido a pandemia e, percebendo a 

importância da pesquisa para os alunos da EJA, decidiram se integrar como colaboradores. 

Segundo Barcelos (2012, p. 26), “[...] a educação para ser educação precisa estar envolvida 

com  o  desejo  de  instituição  de  pessoas  que  não só busquem um posto de trabalho, mas 

que estejam buscando a realização de seus desejos e mesmo de seus sonhos”. Diante da 

conversa preliminar com os professores, é notável o cuidado e o respeito aos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, demonstrando que eles têm interesse em criar condições 

pedagógicas para a promoção do processo de ensino aprendizagem desse público, mesmo em 

face de uma situação complexa, vivenciada nessa pandemia que, para evitar a propagação do 

vírus foi necessário o confinamento que gerou efeitos colaterais de diversas ordens, material, 

financeira, psicológica. 

O contato com os estudantes da EJA foi mais complexo porque os números de telefone 

dos educandos disponíveis nas instituições de ensino estavam desatualizados, pois com 

frequência trocam de número, não atendendo aos pedidos de atualização, em função da 

entrega das atividades nesse período de aulas remotas emergenciais, assim como para 

recebimento da cesta básica ofertada pelo município, tornando-se difícil estabelecer o contato. 

Partindo desses fatos, tivemos de ampliar o número da amostra dos estudantes. 

A questão proemial do questionário foi destinada a assegurar a participação na 

pesquisa de forma remota; a identificação; a habilidade com relação ao uso da tecnologia e 

identificação das escolas. Os nomes dos participantes não foram mencionados por ser 

garantido o anonimato, a confidencialidade e a privacidade das informações. Participaram da 

pesquisa 12 professores e 8 alunos com faixa etária entre 20 e 65 anos, sendo 4 alunos de cada 

escola municipal, contemplando um total de 8 educandos. Todos os alunos da EJA 

entrevistados são estudantes e profissionais que atuam em diversas áreas, tais como: secretária 

do lar, barbeiro, açougueiro, manicure, serviços gerais, repositor de mercadorias em 

supermercados. Participaram 2,17% alunos do TAP 3, 3,25% do TAP 4 e 7,5 % do TAP 5. 

Percebemos atualmente uma crescente entrada de estudantes jovens na EJA, e, nesse sentido, 

é possível encontrar educandos com idades variadas entre 15 até 60 anos ou mais. Pensando 

nessa diversidade contemplamos alunos jovens, adultos e idosos em nossa pesquisa. A aluna 

de 62 anos nos relatou que: 
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[...] estou cursando o TAP 5, (Tempo de Aprendizagem equivalente ao 5 ano do 
Ensino Fundamental I), e ainda não me sinto preparada para passar de ano porque 
gostaria de aprender a ler melhor e, se esse estudo for ajudar a gente a ler melhor e 
usar a internet como todo mundo usa, ia ser muito bom pra mim porque ainda 
preciso dos meus filhos e netos para me ajudar com isso”. (DISCENTE-A2, 2021). 
 

Diante do exposto, depreendemos a vontade da estudante em aprofundar seus estudos, 

mesmo perante as dificuldades da vida e, ainda, aberta a aprender a partir do uso das 

tecnologias. O discente-A1, jovem de 18 anos, em sua entrevista, de imediato nos perguntou 

qual seria o aplicativo para ser baixado no seu smartphone, demonstrando, assim,  habilidade 

no uso da tecnologia. Para atender à diversidade da EJA, é de suma relevância a flexibilidade 

do educador, bem como trabalhar nas salas de aula com a metodologia colaborativa, visando 

que todos possam participar das etapas, construindo a aprendizagem com o apoio de todos os 

envolvidos. 

 

Gráfico 5 - Alunos da Educação de Jovens e Adultos Participantes da pesquisa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

            

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2021). 

 

Todos os educandos da EJA, membros da pesquisa, informaram que o dispositivo 

móvel era o principal equipamento tecnológico de uso no seu cotidiano. Uns apresentam 

maior habilidade, outros utilizam funções básicas, como conversar em grupos de Whatsapp, 

ligar e receber ligações, tirar fotos. Os estudantes que apresentavam maior domínio no uso do 

dispositivo móvel participavam de redes sociais, de cultos religiosos a partir da plataforma do 
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Google Meet e do Zoom, nesse período de pandemia, como também divulgavam produtos 

artesanais, de alimentação ou de seus trabalhos, como no caso do barbeiro, manicure, que 

divulgavam seus serviços nas redes sociais para atrair mais clientes. 

Outra questão expressiva, estava relacionada à formação dos professores 

colaboradores da pesquisa. Dos 12 educadores, 83,3% eram pós-graduados lato-sensu, 16,6% 

eram pós-graduados stricto-sensu e 16,6% graduados. Profissionais estes que buscam o 

conhecimento, a atualização e o desejo maior de apoiar o sonho dos alunos da EJA de serem 

cidadãos atuantes em nossa sociedade e que mesmo diante de uma pandemia tão severa, 

fizeram o possível e o impossível para que os alunos da EJA não desistissem dos estudos e 

participassem das aulas de forma remota, dentro das suas possibilidades.  

 

Gráfico 6 - Formação dos professores participantes da pesquisa 

7

3

2

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 
SENSU

Formação dos professores da EJA participantes da pesquisa

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2021). 

 

A docente-P6 nos informou que é pós-graduada e no período de pandemia decidiu 

fazer o curso de graduação na área de psicologia para aprimorar seu trabalho, tendo como 

foco os discentes da EJA. A educadora relatou: “trabalhar com os alunos da Educação de 

Jovens e Adultos não é apenas trabalhar, transmitindo conteúdos, é preciso expandir, conhecer 

a trajetória de vida desse estudante”. Durante a entrevista a participante ampliou seu 

pensamento, quando reforçou: 

[...] precisamos cativar esse aluno, mostrar que nos importamos com ele. Para isso 
acontecer temos que deixar a porta aberta para o diálogo. De uma forma ou de outra, 
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somos referência para esse jovem, adulto ou idoso e podemos fazer diferença na 
vida deles. Sabemos que nossos estudantes são pessoas que foram excluídas de 
alguma forma da sociedade. O acolhimento é essencial para eles. Escutar e se 
interessar pelo universo dele é o primeiro passo que nós, professores, conscientes do 
nosso papel, podemos fazer por eles. E a partir dessa escuta sensível, pensar numa 
metodologia diferenciada e buscando inovar as nossas intervenções pedagógicas. 
(DISCENTE-P6, 2021) 

 

Ser professor da EJA requer reflexão, flexibilidade para adaptar as metodologias, 

estabelecendo relação com a história de vida do educando, resgatando a cidadania do sujeito 

aprendente. A formação do professor auxilia na parte técnica, no uso da metodologia 

adequada, contudo ultrapassando esse contexto formal, é preciso ter um olhar sensível para o 

discente dessa modalidade de ensino, que busca a transformação da sua realidade a partir das 

aprendizagens diversas, dos vínculos, da bagagem de sua história de vida. 

Desde o primeiro encontro focal, cada relato de experiencia enriqueceu a pesquisa e 

nos inspirou a seguir em frente. De início, numa conversa informal, a discente-P3 contemplou 

sua fala no grupo, salientando que “a formação, o olhar sensível, a comunicação acolhedora e 

a abertura para o novo, para as metodologias inovadoras são fundamentais não só para os 

alunos da EJA, mas para um ensino de qualidade, pensando na aprendizagem integral do 

aluno”. A partir dessa interlocução, ingressamos com a temática da pesquisa, que permeou 

pelas metodologias inovadoras até a discussão acerca do desenvolvimento do aplicativo 

educacional ora proposto. 

 

Figura 5 – Proposta do estudo do Grupo Focal da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2021). 
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Desde o primeiro encontro do grupo focal, definimos as regras para comunicação, 

visando desenvolver a escuta sensível, evitando que um ou outro tivesse predomínio sobre 

os demais, como também solicitamos objetividade e foco na fala, evitando dispersões. Em 

todos os encontros promovemos o acolhimento e integração dos participantes para, em 

seguida, seguir com a apresentação dos objetivos da pesquisa, com uma abordagem 

informal, visando deixar todos à vontade para obter a participação ativa e a fluidez na 

conversação. É importante destacar que os assuntos da pauta foram tratados sem 

julgamentos, salientando as ideias relevantes, com participação de todos, tanto no chat 

quanto oralmente na plataforma do Google Meet.  

Nesses encontros, dialogamos sobre a utilização da tecnologia com uma linguagem 

coloquial, explicitando que o aparato tecnológico faz parte de nossas vidas, às vezes sem 

nos darmos conta, visto que estamos conectados 24h em nosso lar com TV smart,  

smartphones, com acessos a aplicativos. Em todos os grupos focais realizados, 

fomentamos o desenvolvimento do aplicativo pedagógico para trabalhar com os 

educandos da EJA, de forma colaborativa. Os participantes da pesquisa, inicialmente, 

pouco sentiram confiança na possibilidade de desenvolver um softwer, porém após 

explicações e de saberem do suporte de um profissional, analista de sistema, pediram 

informações e esclareceram as possíveis dúvidas.  

Nas discussões preliminares sobre a importância da integração das tecnologias na 

educação foi questionado se os colaboradores da pesquisa apoiavam o uso das 

tecnologias nas salas da EJA e o porquê. Os relatos que seguem dos docentes e dos 

discentes expressam as opiniões dos participantes. 

 

A tecnologia veio para facilitar a vida do ser humano, na Matemática, por 
exemplo, costumo explicar o porquê do surgimento da Matemática para os 
alunos, que veio para ajudar a resolver nossos problemas. Não é a disciplina 
que veio para dar trabalho ao aluno, é importante ter essa consciência. Com 
surgimento da Matemática, o sistema de numeração, possibilitou que a 
tecnologia pudesse ser desenvolvida para realmente ajudar a resolver os 
problemas da humanidade, dessa forma eu apoio que seja usada a tecnologia e 
de uma forma que venha a conscientizar os nossos alunos da EJA, 
principalmente agora na pandemia. O avanço tecnológico está presente em 
nossos dias, ainda que muitas pessoas condenem o ensino remoto, seja pela TV 
ou outros meios, é um momento oportuno e a tecnologia está dando essa 
possibilidade. Como agora, em que estamos tendo o contato online com esse 
grupo de pesquisa, para que possamos construir algo que venha beneficiar a 
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sociedade, incluindo os alunos da EJA, dessa forma vai beneficiar a sociedade, 
e não vai ficar apenas na sala de aula. (Discente-P11, 2021) 
 
Apoio o uso das tecnologias porque tornam mais atraente o conteúdo abordado 
para entendimento dos alunos. Conscientizar e sensibilizar em relação às novas 
tecnologias é muito importante. A tecnologia tem de casar muito bem com a 
prática de ensino. Um exemplo, qual é a diferença de resolver uma situação 
problema no tablet ou no caderno, se o aluno não sabe interpretar? Não vai ser 
a tecnologia que vai ajudar, entende? A tecnologia é um meio, um instrumento. 
(DISCENTE-P7,2021) 
 
Acho positivo o uso da tecnologia para os alunos do EJA, pois precisamos 
oportunizar igualdade para todos. (DISCENTE-P5, 2021) 
 
Acho que o uso da tecnologia é benéfico ao aluno da EJA, pois hoje em dia é 
indispensável a qualquer ser, saber utilizar os meios tecnológicos. 
(DISCENTE-P8,2021) 
 
Apoio total, as mídias na educação funcionam como objeto de aprendizagem 
que nos leva muito longe. A tecnologia está na sociedade a nosso favor. Hoje 
você faz tudo através da tecnologia. Os alunos, apesar de pensar que usam 
pouco, eles estão imergidos na tecnologia, como por exemplo na obtenção do 
auxílio emergencial, eles precisam se relacionar com um equipamento 
tecnológico, com um aplicativo, com a inovação, porque está presente no seu 
dia a dia. A tecnologia é bem-vinda, mas para ela ser utilizada 
pedagogicamente é preciso que tenha formação para os professores. 
(DISCENTE-P4,2021) 
 
As tecnologias podem auxiliar na aprendizagem, pode deixar a aula melhor, 
mas não entendo muito. (DOCENTE-A2, 2021) 
 

Usar as tecnologias pode ajudar bastante, acho até que dá pra gente se 
empolgar mais nas aulas. (DOCENTE-A4,2021) 

 

Com certeza, usar a tecnologia nas aulas ia ser muito melhor, ia ficar 
muito mais interessada. (Docente-A3, 2021) 

 

Sim, com certeza, acho que a aula ia ser mais legal usando o celular, o 
computador. (DOCENTE-A1, 2021) 

 

Sim, podemos aprender usando a tecnologia, mas se a escola der a senha da 
internet para os alunos, não pode dar acesso a rede social porque senão 
ninguém vai entrar na aula. Vai entrar no Facebook, no Instagran. (DOCENTE-
A6, 2021) 

 

Depende de como o professor vai utilizar. Eu acho que ia ser muito bom, seria 
bem interessante, mas também acho que o celular pode dar respostas prontas e 
não ajuda o aluno a pensar. (DOCENTE-A7, 2021) 

 

Eu acho que precisava porque as pessoas usam e seria interessante o professor 
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usar porque a gente já sabe usar em casa, na rua. Seria bom usar o computador, 
o tablet, é uma outra forma de aprender. (DOCENTE-A8-2021) 

 

De acordo com os relatos supracitados, os participantes da pesquisa da Educação 

de Jovens e Adultos apoiam o uso das tecnologias de forma integrada com a educação. Os 

professores chamam atenção para o processo de inovação e do uso das tecnologias, 

validando a formação do educador, para que se obtenha sólidos resultados, bem como da 

parceria de um profissional de TI. Os estudantes abordaram a importância de o professor 

saber aplicar a tecnologia, criando estratégias para evitar o uso sem fins pedagógicos, 

ressaltando também, que a apreensão dos conhecimentos em parceria com a inovação 

tecnológica é interessante e motivadora.   

Parafraseando Moran (2020), o que faz a diferença não é o uso da tecnologia, dos 

aplicativos, por si só, mas estarem nas mãos dos profissionais da educação e estudantes 

com uma mente aberta e criativa, capaz de encantar, de fazer sonhar, de inspirar, que 

tenham iniciativa para gerar novas possibilidades de aprendizagens, levando em 

consideração a realidade da escola, validando os conhecimentos prévios dos alunos e 

desmistificando o uso da tecnologia tanto para o professor, quanto para o aluno que ainda 

tem o entendimento de que o equipamento tecnológico nas aulas pode ser utilizado para 

dar respostas prontas ou para distrações em aplicativos de entretenimento. É preciso 

desmistificar que as redes sociais, quando se tem um propósito pedagógico não atrapalha 

as aulas, mas geram aprendizagens significativas. Ainda de acordo com Moran (2020) “as 

redes são também importantes para promover discussões sobre temas polêmicos, 

incentivando a que todos se manifestem. Muitos estudantes mais tímidos costumam 

participar de forma ativa nestes espaços digitais, às vezes, melhor do que numa discussão 

presencial”. As redes sociais são importantes para conhecer os interesses dos alunos, seus 

vínculos afetivos, podendo aproximar professores e alunos, facilitando a comunicação, 

estreitando laços e possibilitando que o professor estabeleça relação das experiências 

vivenciadas pelos alunos com os conteúdos trabalhados nas aulas.  

  No que se refere ao desenvolvimento de um software pedagógico digital, 

depreendemos que os colaboradores da pesquisa estejam abertos a inovação e tenham o 

mínimo de habilidade no uso da tecnologia, mais especificamente no manuseio dos 



110 
 
 
 
 

dispositivos móveis de acesso à internet. Nessa direção, foram verificadas essas aptidões por 

parte dos professores e alunos da EJA, ao mesmo tempo que foi analisado o equipamento 

digital que os educadores e os educandos tinham know-how, especialmente nesse momento de 

pandemia, seja para elaborar as aulas remotas on-line, desenvolver as atividades que os 

educandos estavam buscando nas escolas e, nesse caso, para participarem das propostas 

remotas desenvolvidas nas escolas.  

Os docentes afirmaram de uma forma geral que, na atualidade, é preciso caminhar em 

parceria com a inovação e utilizar as tecnologias, para que seja possível aplicá-las como um 

recurso a mais nas salas de aula, visando contribuir com a construção do conhecimento dos 

educandos, a partir de um ambiente colaborativo e interativo. No encontro do grupo focal, 

para os colaboradores da pesquisa, professores e alunos da EJA, a utilização de softwares 

mediados pelo professor, deve ser realizada em grupos, com faixas etárias diferenciadas, 

possibilitando a colaboração e o protagonismo. Dessa maneira, o educando pode ampliar sua 

percepção de aprendizagem, não apenas centrada no professor, mas assumindo o papel de 

produtor do conhecimento, sendo capaz de, ao mesmo tempo, ensinar e aprender.  

 

Para formar o indivíduo crítico, a escola deve participar do processo de mudança, 
repensando as várias questões introduzidas pelo uso de novas tecnologias, em 
especial no que diz respeito ao público da Educação de Jovens e Adultos. A escola 
precisa problematizar desafiar e agregar conhecimento. Os métodos interativos 
deverão substituir a mera transmissão de conteúdo, adotando novas práticas a fim 
deformar indivíduos pensantes, superando o modelo tradicional de ensino (LEITE, 
2008, p.72). 

 

Os professores participantes da pesquisa validaram o investimento em práticas 

pedagógicas inovadoras que oportunizam ao educando da EJA se integrar ao mundo digital, 

incentivando a utilização das tecnologias nessa modalidade, ampliando seus processos de 

cidadania. Os educandos consideraram importante inserir a tecnologia durante as aulas, 

viabilizando a integração do mundo digital, buscando formas de evitar acentuar a 

desigualdade social e histórica e profunda em nossa sociedade. Para Almeida (2005, p.66) “os 

fatores da exclusão social aprofundam a exclusão digital e a exclusão digital contribui para o 

aumento da exclusão social”. Incluir a população mais vulnerável ao ambiente virtual, 

pautados em políticas públicas em condições de igualdade e oportunidades, independente de 
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condições socioeconômicas, seria o ideal. Porém em realidade, aproximar alunos e 

professores, sem condições de conexão, sem formação adequada e estrutura escolar defasadas  

para o ensino remoto emergencial, coloca à luz a reflexão acerca da desigualdade de acesso à 

conectividade limitada, pondo em xeque as políticas públicas educacionais de fomento ao uso 

de tecnologia digital na Educação Básica. 

Os educadores da pesquisa afirmaram usar o smartphone, tablet, notebook e 

computador de uso pessoal para a realização do ensino remoto emergencial, dado que, 

segundo eles, a prefeitura de Salvador não fez investimento em suporte tecnológico, nesse 

período de pandemia. Os educandos da EJA informaram que utilizaram o dispositivo móvel 

para acessar aplicativos para contato com os professores e a escola, como o Smed conectado, 

porém, apenas para os alunos do Ensino Fundamental II. É importante salientar que foram 

entregues aos discentes chips fornecidos pela prefeitura de Salvador a fim de acompanhar as 

aulas remotas pela TV, mas alguns educandos da pesquisa informaram o não recebimento do 

chip porque não havia suficiente para todos.  

O Ensino Fundamental I e a Educação Infantil não receberam suporte tecnológico, 

tendo apenas a opção de buscar as atividades impressas nas escolas, e os professores, 

utilizaram recursos tecnológicos de uso pessoal, com o objetivo de estreitar vínculos e 

estabelecer canais de aprendizagens a partir dos dispositivos digitais, para evitar tanto 

prejuízo pedagógico para os alunos. 

 

Figura 6 – Informativo da Secretaria de Educação disponível no site oficial sobre a disponibilização de acesso a 
plataforma para os alunos do Ensino Fundamental II. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: retirado do site http://educacao.salvador.ba.gov.br/ 
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Todos os educandos participantes da pesquisa tinham smartphones, incluindo os 

alunos idosos. Os discentes colaboradores da pesquisa informaram ter maior habilidade no 

manuseio dos dispositivos digitais, em virtude de utilizarem em seu cotidiano para 

entretenimento, trabalho e estudos, uns com mais habilidades, outros precisando de suporte de 

alguns membros da família, amigos e/ou vizinhos próximos. 

Além do dispositivo digital, os alunos utilizavam a TV de canal aberto, para assistir às 

aulas elaboradas por professores da rede, ofertadas pelo município de Salvador. Todos os 

alunos colaboradores disseram que seria importante investir na inovação, utilizando as 

tecnologias nas salas de aula, como confirmam os relatos a seguir: 

 

É muito bom para motivar a gente. (DISCENTE-A3, 2021) 
 
Podem tornar as aulas mais interessantes. (DISCENTE-A6, 2021) 
 
Acho que a aula seria menos cansativa. (DISCENTE-A4, 2021) 
 
A gente se empolgaria mais nas aulas. (DISCENTE-A1, 2021) 
 
Acho que ia ser bom, mas não entendo o muito, teria que aprender também. 
(DISCENTE-A2, 2021) 
 
Seria bom, mas tinham que ter mais paciência comigo porque sou bem devagar para 
usar o celular. (DISCENTE-A8, 2021) 
 
Ia ser muito massa, mas não tenho internet no celular, a escola deveria liberar a 
senha do Wi-fi pra gente usar, né? (DISCENTE-A7, 2021) 
 
É mais uma forma dos alunos aprenderem. Eu concordo em usar, mas vai depender 
do professor e da escola também. (DISCENTE-A5, 2021)  

 
É perceptível que os alunos, mesmo os idosos, têm interesse de usar o dispositivo 

móvel durante as aulas, a fim de se sentirem pertencentes à sociedade da era digital. Segundo 

Arroyo (2017, p.107) o “reconhecimento da humanidade, da dignidade humana dos pobres, 

negros, dos trabalhadores empobrecidos e oprimidos tem exigido sua escolarização como 

precondição para o seu reconhecimento como sujeitos de direitos humanos”. É de grande 

relevância que os estudantes da EJA conquistem sua libertação a partir do aprendizado 

engajado, colaborativo, e que permaneçam na escola abraçando mais uma oportunidade de 

escolarização. Usar as tecnologias nas salas de aula da EJA, além de possibilitar um trabalho 
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inovador, oportuniza que esse público acompanhe as transformações digitais, proporcionando 

uma aprendizagem dinâmica, motivadora, colaborativa.  

 

O uso do dispositivo móvel na EJA deve estar focado no aprendizado personalizado 
e interdisciplinar. Garantindo assim, a formação da opinião crítica do aluno e o 
considerando como principal interagente do processo de ensino e aprendizagem, 
pois, a educação de jovens e adultos apresenta características peculiares. 
(BARRETO; NETO, 2015, p. 2) 
 

Entendemos que os dispositivos móveis são um recurso a mais para o ensino 

envolvendo a tecnologia. Sabemos que esse dispositivo tem suas limitações, além da 

precariedade de equipamentos, formação, suporte das escolas no âmbito tecnológico e, 

mesmo com o que prevê a BNCC, no que se refere à apropriação das linguagens das 

tecnologias digitais, articulando as dimensões do trabalho, ciência, tecnologia e cultura, 

ocorrem políticas públicas ineficientes que não atendem às demandas reais das escolas. 

Entretanto, precisamos seguir possibilitando condições possíveis e reais de integrar o 

educando da EJA no mundo digital, com foco numa aprendizagem personalizada e 

interdisciplinar, apoiando a participação, o protagonismo do educando, a partir da realidade 

possível, sem desistir da luta por seus direitos, mas aproximando-os da realidade, para que, se 

sintam participantes da sociedade com dignidade.  

O uso do celular vem conquistando destaque devido a seu potencial tecnológico e 

atrativo nas diversas faixas etárias. Na entrevista com os estudantes da EJA, foi perceptível o 

desejo dos alunos colaboradores em utilizar tecnologias nas salas de aula. Os educandos, em 

especial os jovens, informaram ter maior habilidade no manuseio dos dispositivos móveis 

para utilizar as redes sociais, no entanto, adultos e idosos também informaram ter acesso às 

redes sociais, porém com certa limitação ou com ajuda dos filhos, netos e amigos. Os alunos 

idosos solicitaram apenas que tivessem paciência com o tempo de aprendizagem deles. Uma 

dessas alunas, de 62 anos, pediu para ensinar como ela poderia divulgar na internet a venda 

dos panos de prato que ela produzia, já que as vendas estavam muito fracas por conta da 

pandemia, com o agravante de não poder vender presencialmente, em função do isolamento 

social. Nessa perspectiva, a discente solicitou que os professores pudessem ensinar a usar as 

redes sociais como um meio de divulgação de vendas, ensinar a preparação do texto e a 

selecionar a tirar uma foto adequada para esse fim. Dessa forma, além de ajudar o aluno a 
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expandir seus negócios, a aprendizagem aconteceria concomitantemente ao interesse do 

aluno, gerando uma aprendizagem contextualizada. Após as discussões acerca dessa temática, 

alunos e professores validaram o uso da sala de aula para significar e potencializar a 

aprendizagem a partir do uso da tecnologia como uma possibilidade de ampliar o reportório, a 

partir dos recursos de vídeos, infográficos, charges, em parceria com a tecnologia digital 

móvel. 

Segundo Dias, Deus e Ireland (2013, p. 282) “Pelo caráter pessoal e portátil, os 

dispositivos móveis foram rapidamente adotados pelo ser humano, numa diversidade de 

utilizações que ultrapassam a sua função principal enquanto meio de comunicação”. Nessa 

lógica, validamos a praticidade e as diversas funcionalidades do dispositivo móvel e sua 

aplicabilidade nas salas de aula pelos alunos e professores mediadores da aprendizagem. 

A UNESCO, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

legitima o uso do smartphone como um recurso a mais nas salas de aula quando afirma que: 

 

As tecnologias móveis, por serem altamente portáteis e relativamente baratas, 
ampliaram enormemente o potencial e a viabilidade da aprendizagem personalizada. 
Além disso, à medida que aumentam o volume e a diversidade de informações que 
os aparelhos móveis podem coletar sobre seus usuários, a tecnologia móvel torna-se 
capaz de melhor individualizar a aprendizagem. (UNESCO, 2014, p. 14) 
 

Com mais acesso e facilidade de compra, a tecnologia móvel tem se apresentado mais 

próxima da realidade dos discentes da EJA. Nessa direção, os educandos têm maior 

possibilidade de fazer uso na sala de aula com a mediação do professor. Os alunos partícipes 

da pesquisa demonstraram interesse em utilizar as tecnologias em aula corroborando com o 

ensino-aprendizagem, porém solicitaram suporte dos professores e dos colegas que tenham 

maior habilidade com a tecnologia. Concordando com estes aspectos, os professores da EJA, 

membros da pesquisa, sugeriram o trabalho com as tecnologias a partir de duplas, de grupos, 

apoiando-se numa perspectiva colaborativa. A docente-P1, relatou que “...é possível trabalhar 

com a tecnologia a partir dos celulares, em grupos, já que os alunos possuem o aparelho e, em 

equipe, um pode ajudar ao outro” e, para complementar a sua fala, afirmou que “...seria bom 

trabalhar com tablets também por ter uma tela maior e ser mais fácil para os alunos 

enxergarem, principalmente os alunos idosos que têm dificuldade para isso. É uma pena que 

poucos estão funcionando na escola”. A educadora, docente-P4, explanou que “...não é só ter 
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os tablets, tem de ter alguém na escola que possa carregá-los e que a gestão deixe disponível 

para uso, com o registro e horário para cada professor utilizar”. Os professores e educandos, 

membros da pesquisa, chegaram à conclusão que, além de ter disponível a tecnologia digital, 

é preciso ter um funcionário responsável pela logística para aplicabilidade no cotidiano, 

como, também, um responsável disponibilizando os equipamentos para uso do educador. 

Mais do que suporte, formação, estrutura, ainda é necessário, uma organização da unidade 

escolar, disponibilizando o uso da tecnologia de forma apropriada, a fim de que os docentes se 

empenhem em desenvolver um trabalho que promova o uso da tecnologia na educação. 

No encontro de grupo focal também foi questionado se os participantes faziam uso do 

e-mail, visando comunicar relatos da pesquisa e outras informações, para que todos pudessem 

acompanhar o processo. Os docentes informaram fazer uso com regularidade, todavia, os 

discentes, especialmente os idosos, não tinham e-mail e os jovens e adultos, possuíam, mas 

pouco utilizavam, preferindo a comunicação via WhatsApp, por ser ágil e prática. Para a 

educanda da EJA, discente-A5, “é muito mais rápido e fácil usar o Whatsapp do que o e-mail, 

que quase ninguém lê”. Para a educanda, discente-A8, “no Whatsapp, é possível ver que a 

pessoa viu a mensagem e no e-mail, não”.  É importante ressaltar que, durante a entrevista, 

uma aluna afirmou usar a plataforma do Zoom para fazer reuniões a distância, como o culto 

da igreja. De acordo com a aluna, discente-A6, “não dá para baixar tanto aplicativo no celular 

porque o celular fica muito lento”. Segundo o discente-A4: “não curto muito entrar nessas 

plataformas de grupo com muitas pessoas, fico com vergonha de falar e não tenho esses 

aplicativos no meu celular”. Diante do exposto, nota-se que existem limitações do dispositivo 

móvel utilizado pelos educandos, devido à insuficiência de memória, como também não se 

sentem seguros em participar de encontros em grupos, por se considerarem pouco capazes de 

contribuir e preferem a praticidade do aplicativo Whatsapp, em detrimento do e-mail. Alguns 

discentes participaram dos encontros do grupo focal via plataforma do Google Meet, outros 

que apresentaram dificuldade de acesso à internet de qualidade, foram atualizados pela 

pesquisadora através do contato telefônico ou via Whatsapp, quando estavam com internet 

disponível.  

Independente das limitações apresentadas, tanto pelos professores, quanto pelos 

alunos, torna-se importante validar o esforço de todos os envolvidos no processo em se 
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permitir utilizar os recursos tecnológicos em prol de uma educação que promova a inclusão 

dos alunos dessa modalidade de ensino, emponderando-os, com o uso das tecnologias para a 

vida. 

 

Gráfico 7 – Crescimento do acesso à Internet em 2018 nas regiões do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/ 

 

O número de brasileiros que usam a internet continua crescendo em nosso país. De 

acordo a Agência IBGE Notícias (2020), o PNAD Contínua TIC, no quarto trimestre de 2018, 

pesquisou o acesso dos domicílios brasileiros à Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) e informou que o percentual de internet subiu de 74,9% a 79,1% dos domicílios do 

nosso país, de 2017 para 2018. Ainda segundo essa pesquisa, o equipamento mais utilizado 

para acessar a internet foi o smartphone, encontrado em 99,2% dos domicílios. Embora a 

pesquisa demonstre uma evolução, a mesma pesquisa indica que 14,9 milhões de domicílios 

ainda não têm acesso à Internet. Diante do exposto, o Brasil tem um crescimento importante 

nesses indicadores e, enquanto pesquisadores, esses índices nos impulsionam a avançar nas 

pesquisas, criando possibilidades na área educacional, em especial na modalidade da 

Educação de Jovens e adultos. 

Rendimento real médio per capta dos domicílios particulares 
permanentes, por grandes regiões, segundo a existência de utilização da 
internet – 4o trimestre de 2018 
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Os avanços no acesso à internet são relevantes e necessários, porém os alunos 

partícipes da pesquisa ainda relatam limitações nesse acesso. Assim sendo, eles se enquadram 

nos 14,9 milhões de domicílios que ainda não têm acesso à Internet. Na amostra da nossa 

pesquisa, 23,3% dos alunos tinham internet fixa e 76,70% usavam crédito de internet no 

celular ou utilizavam Wi-fi emprestado de algum parente, vizinho, o que gerou alguns 

entraves de participação nos grupos focais que aconteceram em tempo real, de forma 

síncrona, no qual os participantes, professores e educandos, interagiram no ambiente virtual. 

Não obstante, visando integrá-los, utilizamos o aplicativo multiplataforma de mensagens 

instantâneas e chamadas de voz para smartphones para estabelecer contato e agregá-los à 

pesquisa. 

Em se tratando de acesso à internet, é notório que ainda existam milhões de brasileiros 

sem conexão Wi-fi fixa, contudo, como indicado no gráfico abaixo, cada vez a população vem 

aumentando o poder de compra dos dispositivos móveis e tem acessado a internet, utilizando 

a tecnologia digital. 

 

Gráfico 8 – Uso do celular (smartphone) no Brasil como meio principal de conexão 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pela pesquisadora a partir do endereço eletrônico: 
ahttps://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/08/28/uso-da-internet-no-brasil-cresce-e-70percent-da-
populacao-esta-conectada.ghtml 
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Os avanços são notáveis e a população de baixa renda, progressivamente, vem 

conquistando o acesso às informações e às facilidades advindas pelo uso da tecnologia, e, 

mesmo com o processo de redemocratização gradativo, ainda existe uma parcela da nossa 

sociedade que não busca a equidade de direitos do cidadão, mas sim a manutenção de 

privilégios. Santos (1997, p.134), em seu livro - O Preconceito – criou o conceito de 

cidadania mutilada, no qual este autor afirma que “poderíamos traçar a lista das cidadanias 

mutiladas neste país. Cidadania mutilada no trabalho, através das oportunidades de ingresso 

negadas. Cidadania mutilada na remuneração, melhor para uns do que para outros. Cidadania 

mutilada nas oportunidades de promoção... cidadania mutilada na educação”. O pensamento 

de Milton Santos é muito atual, uma vez que o autor traz uma perspectiva cidadã, na qual os 

direitos estão relacionados ao capital, que pouco permite construir uma lógica de direitos, em 

detrimento de uma cidadania que efetive os direitos sociais verdadeiramente. 

Independente dos entraves existentes, é importante continuar na busca desses direitos e 

focar nos avanços possíveis, aproveitando as possibilidades que vem surgindo como 

instrumento de emancipação social das classes baixas. A nossa pesquisa é mais uma 

contribuição para legitimar e validar os alunos da EJA que enfrentam dilemas complexos de 

atuar, ser/estar cidadão nesse país. Precisamos atingir esse público e validar políticas públicas 

que viabilizem o acesso à conectividade, não apenas nas instituições de ensino, mas também 

em suas residências para que, em momentos como o atual, de pandemia, todos possam ter 

seus direitos alcançados. 

Segundo a UNESCO (2017) a “[...] aprendizagem móvel envolve o uso de tecnologias 

móveis, isoladamente ou em combinação com outras tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), a fim de permitir a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar”. 

Frente a essa informação e diante dos dados expostos, pelos professores e alunos da EJA, é 

possível utilizar dispositivos móveis e o acesso à internet na modalidade de ensino da EJA, 

como um recurso propulsor dos processos de ensino e aprendizagem, flexibilizando e 

adaptando seu uso, de acordo a realidade dos alunos, professores e instituições de ensino.  

Outro aspecto abordado nos encontros foi a aplicabilidade cotidiana das tecnologias, 

em especial, no uso de aplicativos que auxiliam os usuários, facilitando a vida para realizar 

determinadas tarefas, possibilitando acesso a um universo de possibilidades de acordo a 
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demanda de cada indivíduo. Segundo Silva (2020), em reportagem do Educa+ Brasil, um 

aplicativo pode ter diferentes finalidades, a depender do objetivo para o qual foi criado. De 

modo geral, eles servem para desempenhar funções e facilitar atividades. Na atualidade, os 

aplicativos já fazem parte do cotidiano das pessoas, e auxiliam em diversos aspectos. Hoje é 

possível encontrar aplicativos que ajudam nos estudos, na correção de textos, na organização 

pessoal a tradutores de idiomas, como exemplificado pelos professores da EJA. 

No gráfico abaixo, demonstramos o uso dos aplicativos pelos participantes da 

pesquisa.  Os interesses dos educandos, membros da pesquisa, estão pautados nas redes 

sociais; tirar fotos e fazer montagens dessas imagens; nas interações bancárias, nesse 

momento de pandemia, para verificar o valor do auxílio emergencial; na utilização do 

Whatsapp; em sites de busca para fazer pesquisas; divulgação de serviços nas redes sociais, 

como produtos culinários e artesanatos e de divulgação de serviços, como os de barbeiro, 

manicure, etc. Os professores, nesse período de pandemia, passaram a utilizar de forma 

crescente as plataformas, sites e aplicativos digitais para planejar as aulas, elaborar atividades, 

fazer pesquisas e participar de aulas síncronas e assíncronas; além das demandas de trabalho e 

da necessidade do isolamento social, foi necessário utilizar aplicativos para fazer compras no 

supermercado, pedir alimentação; realizar transações bancárias com maior frequência, 

aperfeiçoando suas habilidades com as tecnologias.  

De um modo geral, todos os integrantes da pesquisa já utilizavam os aplicativos 

digitais, porém, nesse período de pandemia passaram a utilizá-los com maior frequência, 

gerando maior confiança e desenvolvendo habilidades no uso do dispositivo móvel 

digital. Para a discente-P6, envolver os alunos com a tecnologia de forma prazerosa, é 

muito importante mesmo. “Precisamos associar uma aprendizagem real para eles e vejo a 

tecnologia como um apoio diferente para eles aprenderem de forma motivada”. Incorporar 

essas habilidades integradas aos componentes curriculares é uma maneira de aproximar 

essa modalidade de ensino às inovações, possíveis e reais, e, quando as tecnologias são 

utilizadas com objetivos específicos e bem definidos são capazes de promover a 

aprendizagem significativa.  

Com base nesses dados coletados, especialmente dos educandos, entendemos ser 

relevante desenvolver um aplicativo que atenda às demandas do aluno, com foco na 
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produção de legendas a partir de imagens, fotos, pois, dessa maneira, poderemos atender 

tanto o aspecto da aprendizagem de forma interdisciplinar, como também estimular a 

produção de propagandas para a venda e divulgação de serviços para dar suporte à vida 

profissional e financeira. 

 

Gráfico 9 – Uso de aplicativos no cotidiano pelos participantes da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gráfico elaborado pela pesquisadora (2021). 

 

No segundo trimestre do ano de 2020, a revista ISTOÉ (2021) publicou uma 

reportagem informando que a pandemia deixou nossos hábitos ainda mais digitais: a média 

era de 110 aplicativos instalados no smartphone. No mesmo período de 2018, o número 

estava próximo de 87, demonstrando que a quantidade de aplicativos instalados e utilizados 

cresceu em todas as categorias analisadas, apresentando destaque no entretenimento. 

Segundo os dados levantados em nossa pesquisa, com relação ao uso de aplicativos no 

cotidiano pelos colaboradores, tanto os professores, quanto os alunos da EJA, no período de 

pandemia desenvolveram habilidades e se sentem mais seguros em utilizá-los. No gráfico 

abaixo, mensuramos a quantidade de alunos participantes da pesquisa com acesso à internet 

residencial. 
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Gráfico 10 – Estudantes da EJA, membros da pesquisa, que acessam a internet fixa 

Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora (2021). 

 

Todos os professores da EJA, colaboradores da pesquisa, têm acesso à internet fixa 

em suas residências e planos para dispositivos móveis com conexão, já os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, ainda possuem muita dificuldade de acesso, precisando 

colocar créditos no celular ou compartilhar a internet do vizinho ou de algum parente. 

Para Arroyo (2017, p.96) “[...] a justiça se articula com direitos. É uma exigência do 

reconhecimento dos direitos humanos, o que pressupõe o reconhecimento dos direitos 

humanos”. O autor apresenta um questionamento no livro - Passageiros na Noite, do 

trabalho para a EJA, acerca do direito de ter direito a uma vida digna justa, mas, para isso, 

é preciso que os vulneráveis sejam reconhecidos como cidadãos de direito, como seres 

humanos com acesso à educação, saúde, sobretudo a uma vida digna. Possibilitar o acesso 

à internet também é incluir esse público à cultura, ao conhecimento, à formação 

tecnológica que poderá contribuir durante a vida profissional, no acesso a órgãos públicos 

a partir de sites e aplicativos, como qualquer outro cidadão. Na pandemia, muitos serviços 

públicos estão disponíveis em plataformas, aplicativos, assim, tornando-se imprescindível 

assegurar o acesso à conectividade para todos os cidadãos. 

No que se refere à organização das ideias iniciais para desenvolver o aplicativo, os 

colaboradores da pesquisa, educandos e educadores relataram suas opiniões e sugestões 

que serviram de base para o constructo das informações preambulares e que deram 
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respaldo para o desenvolvimento do aplicativo. 

 

Aplicativo simples de usar, com pouco uso do HD, da memória e com alguma 
versatilidade. (DOCENTE-P7, 2021) 
 
Alguma coisa pra colar figura, escrever, customizar foto... (DOCENTE-P9, 
2021) 
 
Algo dinâmico. (DOCENTE-P11, 2021) 
 
Aplicativo simples, mas com desafios constantes. (DOCENTE-P10, 2021) 
 
Algo que sirva para aprendizagens, mas também que tenha um retorno social, é 
algo bem bacana . (DOCENTE-P8, 2021) 
 
Usar de forma prática e efetiva. Algo que faça parte da realidade deles. 
(DOCENTE-P3, 2021) 
 
Algo que contribua com as aprendizagens dos alunos e possam ajudá-los a 
aprender a fazer algo para vender e divulgar nas redes sociais para 
complementar sua renda. (DOCENTE-P6, 2021) 
 
Aplicativo para criar uma rede solidária onde eles vivem. (DOCENTE-P1, 
2021) 
 
Um aplicativo para compartilhar produções próprias, as histórias do bairro, 
uma foto do que produziu no trabalho durante o dia. (DOCENTE-P12, 2021) 
 
Um aplicativo que me ajude na escola, mas também que me ajude a vender 
meus panos de prato, então tem de ter lugar para tirar fotos, colocar o preço e o 
meu telefone para meus clientes falarem comigo. (DISCENTE-A2, 2021) 
 
Pode usar como eu já falei para divulgar nosso trabalho porque tá difícil nessa 
pandemia. Mas na escola vai ser bom aprender dessa forma, usando o celular. 
Só teria de liberar a internet pra gente, a escola não libera a senha. 
(DISCENTE-A4, 2021) 
 
Um aplicativo que não fique travando, demorando para carregar no celular e 
não usar muito a memória do celular. (DISCENTE-A4, 2021) 
 
Teria de ser fácil da pessoa entender, sem muita complicação pra gente ficar 
mais interessado. (DISCENTE-A8, 2021) 

 

Diante dos relatos supracitados, analisamos as especificidades trazidas pelos 

colaboradores e definimos pelo desenvolvimento de um aplicativo que tenha as funções: 

fotografia; texto com letras, caracteres e números; compartilhamento das produções 

escritas ou imagéticas, emojis (ideogramas e smiles usados em mensagens eletrônicas), 

figuras para montagens.  
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Os alunos poderão tirar fotos de imagens a partir do planejamento prévio pelo 

professor, em parceria com o educando e produzirão legendas. Esse aplicativo poderá ser 

utilizado em diversos componentes curriculares, como, também, poderá ser utilizado de 

forma interdisciplinar, a depender dos objetivos das aulas. Os educandos poderão fazer 

montagens com as fotos, figuras e emojis. Ao final da produção, terão a opção de 

compartilhar com os professores e colegas as suas produções.  Outra perspectiva de 

utilização do aplicativo abarca o uso na divulgação de produtos artesanais e serviços nas 

redes sociais, para que os alunos possam complementar sua renda, como solicitado pelos 

educandos partícipes da pesquisa. 

Percebemos o interesse dos professores e alunos em corroborar com a pesquisa 

por ser um estudo que aborda a inovação tecnológica e valida a Educação de Jovens e 

Adultos, uma modalidade de ensino com pouca atenção dos nossos governantes, 

precisando de reais apoiadores, assim como os professores que estão convivendo no 

cotidiano com os discentes e sabem do esforço de cada educando para vivenciar sua 

história de emancipação, em busca de se reconhecerem e serem reconhecidos na 

sociedade. Segundo Arroyo (2020, p.785) “[...] educadores nas escolas, na EJA percebem 

que sua função mais desafiante é como administrar a educação de injustiçados”, para os 

professores colaboradores, só quem está no dia a dia nas aulas com os alunos consegue 

perceber essa realidade de perto.  

Para trabalhar com as tecnologias numa perspectiva inovadora, é preciso quebrar 

paradigmas, transformar as metodologias de ensino e o professor não apenas se perceber 

como transmissor do conhecimento, mas mediador da aprendizagem. Esses encontros 

com os colaboradores foram de grande relevância, para reafirmar essa possibilidade de 

quebra de paradigmas, apoiados por sujeitos atuantes que estão na linha de frente.   

 

5.3 ANÁLISE DE APLICATIVOS DIGITAIS NUMA PERSPECTIVA INOVADORA COM 

OS PROFESSORES E ESTUDANTES COLABORADORES DA EJA 

  

Nesta etapa trataremos do segundo objetivo específico da pesquisa, o qual aborda a 

análise de aplicativos pedagógicos gratuitos disponíveis na internet pelos participantes da 
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pesquisa e que subsidiará o próximo subcapítulo acerca do desenvolvimento de um software 

educativo destinado aos estudantes da EJA.  

Analisamos três aplicativos apoiados nos critérios alicerçados nas experiências de uso 

de apps dos partícipes da pesquisa, considerando, também, os aspectos positivos dos 

softwares e fatores que pouco contribuem no âmbito pedagógico e de acordo a realidade dos 

alunos da EJA. Estes que emitiram opiniões, relataram experiencias exitosas, como também 

as que não foram bem-sucedidas, enriquecendo o desenvolvimento de nosso trabalho. 

Segundo Moran (2015, p. 27) “[...] encontramos nas instituições educacionais um número 

razoável de professores que já estão experimentando estas novas metodologias, utilizam 

aplicativos atraentes e compartilham o que aprendem em rede”. Perante o exposto, 

entendemos que os aplicativos utilizados como recursos educacionais nas salas de aula da 

EJA, aplicados pelos mediares, com objetivos direcionados à sua práxis, possibilitam o 

compartilhamento de conhecimentos e despertam o interesse dos aprendentes. 

As tecnologias estão disponíveis para domínio público, com interfaces interativas e de 

fácil manuseio.  No entanto, antes de implementá-las no ambiente escolar, os professores 

colaboradores da pesquisa informaram ser imprescindível uma análise prévia para verificar se 

os recursos tecnológicos a serem aplicados pelos educadores estão em consonância com o 

propósito do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar, como, também, certificar se 

esses recursos favorecem a aprendizagem e se correspondem à realidade dos alunos da EJA. 

Nas discussões levantadas no grupo, tanto os professores, quanto os estudantes da EJA 

reconheceram que os recursos disponíveis nos aplicativos analisados podem contribuir para 

dinamizar as aulas e ampliar os saberes dos educandos, porém, entendem que, para utilizá-los, 

é necessário fazer uma análise prévia com criticidade, selecionando as habilidades e 

competências a serem trabalhadas, definindo como se estabelecerão as interações, 

possibilitando, assim, que o professor, enquanto mediador, e o aluno, enquanto colaborador e 

construtor da sua própria aprendizagem, busque estratégias diversas, visando a construção do 

seu conhecimento.  

Segundo Yang (2016), as escolas e professores têm utilizado aplicativos educacionais 

para impulsionar, dinamizar e aprimorar o ensino. Nesse sentido, incluir aplicativos como 

instrumento pedagógico é uma possibilidade de trabalhar com a inovação e o protagonismo 
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dos estudantes, podendo ser desenvolvidos, inclusive com e pelos alunos.  

Atualmente, existem sites que ensinam como desenvolver seu próprio aplicativo, a 

depender da necessidade de cada um, visto que a programação está disponível para resolver 

problemas e pode ser aplicada em qualquer coisa, inclusive para facilitar demandas da nossa 

vida. Frente a esta colocação no grupo focal, alunos e professores da EJA relataram que ainda 

não se sentem confiante para desenvolver seu próprio aplicativo, mesmo com orientações 

disponíveis na internet, pois consideram que o desenvolvimento de um software deve ser 

elaborado por um programador ou um profissional da educação que tenha formação na área 

de tecnologia. Em se tratando de alunos da Educação de Jovens e Adultos, os professores 

entendem ser preciso iniciar de forma gradual com os estudantes, para que eles não desistam e 

não se sintam desmotivados, principalmente os adultos e idosos que, na sua maioria, possuem 

pouca habilidade com a tecnologia. 

Os educandos relataram não possuir um dispositivo móvel moderno para desenvolver 

um aplicativo, como também mencionaram não ter um professor de tecnologia na escola para 

dar suporte adequado. Outro aspecto citado pelos educandos, foi o não acesso à internet de 

qualidade. Poucos se sentiram confiantes e capazes para desenvolver um aplicativo sem o 

suporte de um profissional. 

Considerando a dinâmica que estava sendo impressa às discussões, tornou-se oportuno 

mencionar que o propósito da pesquisa era de desenvolver um software com suporte de um 

analista de sistema e que os alunos e professores participariam informando as opiniões, relatos 

a partir das experiências do uso da tecnologia no seu cotidiano, nas salas de aula, no trabalho 

e, partir dessas informações, os dados seriam analisados, a fim de poder contemplar essas 

informações no aplicativo a ser desenvolvido.  

Com a finalidade de produzir bases para a investigação, trouxemos Soad (2017), que 

realizou uma pesquisa de avaliação de qualidade acerca dos aplicativos educacionais móveis, 

específicos ao contexto pedagógico, apresentando as características de qualidade relacionadas 

ao software para aprendizagem móvel. Para melhor compreensão, organizamos as ideias do 

autor no quadro a seguir: 
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Tabela  2 – Pesquisa de avaliação acerca dos aplicativos educacionais móveis por Soad (2017). 

Característica de qualidade do 
software 

 

Aplicabilidade da característica no software 

Interface de usuário - usabilidade.            O  aplicativo deve ser fácil de ser entendido            
apreendido, operado.       

Navegação e orientação                          A navegação precisa ser simples, fácil, intuitiva além de possuir 
alternativas e prover facilidades. 

Acessibilidade ser acessível à maior quantidade de pessoas possível, 
independentemente da idade. 

Ajuda 
 

Oferecer diversos modos de apoio ao usuário. 

Qualidade apresentar funcionalidades úteis e adequadas para os objetivos 
educacionais. 

Interatividade, comunicação e 
colaboração 

oferecer vários modos de comunicação, além de sincronização e 
coordenação entre dispositivos. 

Facilidade de instalação 
 

Apresentar uma instalação simples e rápida. 

Autonomia 
 

Exigir o mínimo possível do hardware e software 

Qualidade do conteúdo 
 

as informações disponíveis devem ser validadas, confiáveis e precisas. 

Sociabilidade apoiar a socialização, cooperação, amizade, compreensão mútua, 
responsabilidade, participação ativa. 

Atitude 
 

estimular a autoestima, confiança e proatividade. 

Fonte: Informações de Soad (2017) adaptado pela pesquisadora (2021). 

                                                         
Essas categorias de avaliação com base nos aplicativos educacionais supracitadas 

configurou-se como ponto fundamental para elaboração de critérios com o propósito de 

analisar os softwares.  Essa pesquisa de avaliação foi compartilhada com os colaboradores da 

pesquisa no encontro de grupo focal, no qual os participantes relataram suas experiências e 

habilidades com os aplicativos que utilizavam no cotidiano, explanando assim, as funções 

ideais e possíveis de serem contempladas no software.  

Utilizamos o Word Cloud, um aplicativo que apresenta visualização de palavras com 

tamanhos e formas diferentes, em função da relevância e quantidade de contagem das 

ocorrências das palavras no corpus do texto. Essa organização das palavras são grafos 

próprios da era digital, que servem de análise e interpretação de dados. Assim, construímos 

um quadro com palavras apresentando as principais funções que, de acordo os participantes 

da pesquisa, deveriam ser integrados ao software pedagógico. 
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Figura 7 - Quadro de palavras elaborados pelos participantes da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aplicativo Word Cloud utilizado pelos colaboradores da pesquisa no grupo focal. 

 

A partir dessas construções colaborativas, elencamos as principais funções, abarcando 

as especificidades da EJA, para nos guiar na análise de três aplicativos disponíveis 

gratuitamente na internet. Foram selecionados os aplicativos miMind, este voltado para 

elaboração de mapas mentais; Jogos de Matemática-Práticas Matemáticas, app de jogos com 

fins educativos e o Text, um aplicativo para escrever legenda em imagens.  

Para facilitar a compreensão do leitor, organizamos os critérios elencados pelos 

participantes que foram analisados em cada um dos aplicativos selecionados para a 

investigação. Definimos essas categorias para poder agrupar as funções, visando simplificar a 

análise no tratamento das informações.  
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Figura 8 - Análise do aplicativo miMind I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2021). 

 

Objetivando escolher um caminho para uma lógica interpretativa, apresentamos, na 

tabela abaixo, os critérios categorizados pelos colaboradores da pesquisa, buscando elucidar 

as melhores reflexões e correlações na análise dos aplicativos. 

 

Tabela 3 - Critérios para análise dos aplicativos selecionados pelos colaboradores da pesquisa. 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DOS APLICATIVOS 

Facilidade no manuseio Fácil de manusear, aprendido, operado, fácil utilizar suas funções. 

Clareza das informações As informações devem ser claras, curtas e objetivas facilitando a compreensão 

do leitor/usuário. 

Memória Ocupar pouca memória do smartphone. 

Acessibilidade Ser acessível a todos, independentemente da idade. 

Gratuidade Permitir uso gratuito pelos usuários. 

Compartilhamento Viabilizar a opção de compartilhar as produções elaboradas pelos educandos.  

Interatividade Possibilitar atividades dinâmicas com a interação dos educandos de forma 
colaborativa. 

Qualidade Fornecer funcionalidades úteis, adequadas para os objetivos pedagógicos, 
considerando a realidade do educando. 

Suporte Deve oferecer apoio ao usuário. 

Autonomia Estimular a autoestima, confiança, proatividade e confiança do educando 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir das informações dos participantes no encontro do grupo focal. 
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Os participantes da pesquisa decidiram selecionar aplicativos que não seguissem uma 

perspectiva da infantilização e que atendessem a realidade dos estudantes da EJA. Numa 

entrevista, em junho de 2018, com o tema – Pergunte ao autor, com José Moran - o 

entrevistado sugeriu como ferramenta pedagógica aliada às metodologias ativas, o aplicativo 

de mapas mentais, visto que os alunos têm a possibilidade de participar ativamente, de forma 

colaborativa, com a construção da aprendizagem.  

Diante do exposto, selecionamos o miMind, um aplicativo desenvolvido para 

elaboração de mapas mentais. Esse software consiste em criar fluxogramas, álbuns, slides, 

diagramas, listas, utilizando ideias, frases de efeito, palavras chaves, símbolos, cores, 

imagens, setas com o objetivo de sistematizar o conteúdo, estabelecendo relações, de modo a 

facilitar as associações entre as informações.  Os professores participantes sugeriram, a 

princípio, explicar na lousa como funciona a elaboração dos diagramas, visando concretizar a 

ideia inicial e, em seguida, utilizar na forma digital, instalando os aplicativos nos dispositivos 

móveis dos educandos. 

 

O mapa mental é elaborado a partir dos conteúdos abordados em aula, há vídeos na 
plataforma do Youtube com orientações e explicações de como elaborar um mapa 
mental, a exemplo: como fazer um mapa mental em 5 passos; como fazer um mapa 
mental de forma simples. De acordo com as principais vantagens dos mapas mentais 
são: a ideia principal é definida com nitidez; as ideias mais importantes são 
reconhecidas de imediato no centro do mapa; a revisão de informações é eficiente e 
rápida; a estrutura do mapa mental permite que conceitos adicionais sejam 
prontamente acrescentados; todo mapa mental é uma criação única e, por isso, faz 
com que as lembranças sejam mais exatas [8]. Outra vantagem dos mapas mentais é 
que a elaboração dos mesmos é uma atividade divertida para os estudantes, sendo 
assim, uma ferramenta diferenciada, que contribui para deixar as aulas menos 
cansativas e monótonas. (KRAISIG;  BRAIBANTE , 2017 p. 70-83). 

 

De acordo com os colaboradores da pesquisa, utilizando o aplicativo miMind, é 

possível motivar, engajar os educandos e dinamizar as aulas, possibilitando a aprendizagem 

colaborativa, uma vez que há possibilidades da participação ativa, pautada na interação 

professor/aluno, aluno/aluno, no qual todos podem aprender juntos, um contribuindo com a 

aprendizagem do outro. A seguir, apresentamos uma tela do slide utilizado para análise do 

software pelos participantes.  
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Figura 9 - Tela do Power Point utilizado para análise do software no grupo focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2021). 

 

Após os relatos dos participantes acerca da investigação individual dos softwares, 

utilizamos os critérios já definidos, expostos anteriormente, para análise das informações. 

Para cada critério, avaliamos as funções do aplicativo, considerando as especificidades do 

manuseio dessa tecnologia nas salas de aulas com os alunos da EJA, como demostrado na 

tabela abaixo. 

 

Tabela 4 - Análise do aplicativo miMind I 

 

Aplicativo de Mapas Mentais 

miMind 

 

O aplicativo miMind é uma ferramenta para organizar os pensamentos, estabelecendo esquemas e 
compartilhá-los. O aplicativo inclui variados layouts, esquemas de cores, formas, padrões. Após a conclusão 
do mapa, diagramas, fluxograma é possível compartilhar via e-mail, Whatsapp, trocar informações ou 
exportá-lo para o PDF, texto ou arquivo. 
Facilidade no manuseio Interfaces intuitivas, fácil de utilizar atendendo as especificidades dos alunos 

da EJA, no entanto, precisa da orientação do professor inicialmente. 
Clareza das informações As informações são claras, bem objetivas. Na primeira tela já espaço para 

escrever a palavra, frase central ou mesmo utilizar imagens. 
Memória Possui 55,20 MB (Megabytes) 
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Acessibilidade É acessível a todos, pode ser manuseado por educandos de diferentes idades. 

Gratuidade É um aplicativo de uso gratuito. 

Compartilhamento Após a produção dos educandos é possível compartilhar por Whatsapp, e-
mail, redes sociais. 

Interatividade É possível realizar diversas atividades individuais, em grupo a partir da 
orientação do professor e por ter uma interface intuitiva, os próprios alunos 
com habilidades tecnológicas podem utilizar esse aplicativo com autonomia. 

Qualidade de conteúdo Os conteúdos dependerão da proposta educativa apresentada pelos 
professores. O aplicativo apresenta recursos para trabalhar com os 
conteúdos, apontando diversas possibilidades de elaborar mapas mentais, 
fluxogramas, árvores genealógicas, diagramas, listas... 

Suporte O desenvolvedor disponibiliza o endereço eletrônico: 
cryptobees@gmail.com como suporte ao usuário. 

Autonomia É possível estimular a confiança, proatividade do educando utilizando esse 
aplicativo com recurso pedagógico. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, (2021). 

 

Após a análise, a partir dos critérios elaborados pelos colaboradores, produzimos, de 

forma colaborativa, as etapas de manuseio, contemplando as vantagens e desvantagem dos 

aplicativos analisados na pesquisa a fim de facilitar a compreensão do leitor, bem como servir 

de suporte para os professores utilizarem com os alunos da EJA nas instituições de ensino. É 

importante ressaltar que a análise desses aplicativos foi realizada a partir do ponto de vista dos 

colaboradores que não são profissionais de programação. Portanto, as análises atendem mais 

especificamente ao aspecto pedagógico, de acordo as competências e habilidades dos 

participantes envolvidos na pesquisa. 

 

Tabela 5 - Análise do aplicativo miMind II 

Aplicativo de Mapas Mentais 

miMind 

Etapas de uso Vantagens Desvantagens 

Baixar o aplicativo Tem poucos anúncios e não 
interferem no manuseio do app. Não 
precisa de inscrição. 

Existe a versão gratuita, porém 
existe uma mais avançada que é 
paga. 

Clicar em criar mapa. Há possibilidades de desenvolver o 
protagonismo e da autonomia do 
educando. 

Poderia ter maior variedade de 
imagens disponíveis. 

Definir o nome do mapa. Possibilita maior envolvimento dos 
estudantes com os conteúdos. 

 

Selecionar esquema de layout 
e modelo. 

Pode ser exportado para vários 
formatos: jpeg, jpg, pdf, texto... 

 

Definir as cores. Aprendizagem a partir de conteúdos 
contextualizados. 

 

Na parte de edição. Pode Impulsiona as competências do  
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escrever texto, acrescentar 
imagem, cortar imagem, 
mudar a cor do texto, cor de 
fundo. 

século XXI: flexibilidade, 
criatividade, capacidade de trabalhar 
em equipe. 

Após a produção pode 
compartilhar ou salvar. 

Estimula o ensino colaborativo, 
interação entre professor/educando e 
entre os alunos. 

 

 Promove as diferentes formas dos 
alunos aprenderem. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir das informações dos colaboradores da pesquisa (2021). 

 

De acordo as características analisadas pelos colaboradores da pesquisa, o aplicativo 

miMind é de fácil entendimento, apresenta uma navegação simples, qualquer indivíduo pode 

acessar, uma vez que é gratuito. Há espaço para avaliar o aplicativo e o programador responde 

às dúvidas, fornece funcionalidades adequadas para os objetivos educacionais, apresenta 

possibilidade de interatividade, sendo possível o compartilhamento. É fácil de executar a 

instalação, porém depende da velocidade de internet do usuário.  O Software exige pouco 

espaço de memória do dispositivo digital, o conteúdo motiva o aluno, estimulando a 

criatividade e autonomia do educando. Dessa maneira, o aplicativo atende aos critérios 

definidos, sendo considerados pelos participantes da pesquisa, um bom recurso pedagógico 

para trabalhar com os educandos da EJA. 

Outro aplicativo analisado, também sugerido pelos participantes e por Moran (2018), 

na entrevista supramencionada, foi de utilizar softwares com jogos e desafios, visto que estão 

presentes no cotidiano dos educandos. Segundo o docente-P4, “os alunos gostam de desafios 

e se sentem motivados utilizando os jogos”; de acordo com o discente-A1), “ao mesmo tempo 

que a gente joga, acaba aprendendo os conteúdos das disciplinas”. Utilizar os jogos como 

recursos pedagógicos é uma forma de possibilitar a interatividade entre os estudantes, 

estimular o raciocínio, a competição saudável, a cooperação, além de proporcionar a 

aprendizagem através dos desafios que os jogos empregam. 

Jogos colaborativos, de estratégia com etapas e habilidades específicas estão presentes 

nas escolas contemporâneas e na prática docente. De acordo com Moran (2018, p.4), “[...] o 

articulador das etapas individuais e grupais é a equipe docente (professor/tutor) com sua 

capacidade de acompanhar, mediar, de analisar os processos, resultados, lacunas e 

necessidades, a partir dos percursos realizados pelos alunos individual e grupalmente”.  
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Corroborando com este autor, os participantes da pesquisa, de uma forma geral, 

explicitaram a importância dos professores mediarem as propostas educativas a partir do uso 

das tecnologias, com objetivos claros de aprendizagem, para que não sejam apenas algo 

passageiro, utilizado por um tempo, e depois ser esquecido ou mesmo os estudantes não se 

motivarem. Para o docente-P6 “[...] é importante pesquisar aplicativos que possam gerar 

interesse nos alunos, porque não adianta usar uma vez o aplicativo, só para dizer que está 

usando e tem de usar aplicativos diferentes para os alunos não enjoarem”. Foi esclarecido pela 

pesquisadora que os aplicativos analisados e o app desenvolvido são apenas como sugestões 

para serem aplicados na prática docente da EJA, e que os educadores podem pesquisar outros 

softwares disponíveis na internet e analisar outros sugeridos pelos educandos. 

O docente-P11 ressaltou a importância de utilizar os aplicativos com a orientação do 

educador, que deverá explicar os objetivos de usar a tecnologia em consonância com o 

conteúdo planejado, para que os alunos compreendam a aprendizagem integrada com as 

tecnologias. Em continuidade a esta fala, o docente-P4 explicitou que “[...] os educadores 

nesse momento, da era tecnológica, precisam se colocar no lugar de aprendiz também, porque 

alguns alunos jovens da EJA tem habilidades com a tecnologia”. Ao final da discussão, 

chegamos à conclusão que é importante o professor atuar de forma colaborativa, 

desconstruindo a ideia de ser a figura central, como único transmissor de determinado 

conhecimento e passando a atuar como mediador, orientador, àquele que seleciona as 

informações relevantes e desenvolve habilidades de análise crítica, de compreensão, 

comparação e resolução de problemas.  

De acordo com Moran (2015, p. 24), “[...] o papel do professor é mais o de curador e 

de orientador”, curador no sentido de escolher o que é relevante entre tantas informações 

disponíveis na Internet livremente. O professor curador ajuda a compreender o contexto, as 

conexões, pois acúmulo de informações não assegura o conhecimento. A construção de 

saberes é algo construído e esta é uma habilidade fundamental para o aprendizado 

significativo.  Para Amorim, Mata e Santos (2017, p. 130), “[...] as tecnologias da informação 

e da comunicação exigem novas posturas e novos saberes dos professores, revelando novas 

metodologias de ensino, técnicas e materiais de apoio, gerando novas buscas de como se dá a 

aprendizagem”. Frente a esta abordagem, é perceptível, diante das colocações dos professores 
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colaboradores da pesquisa, a necessidade da mudança de postura dos educadores diante da 

contemporaneidade, da era digital que estamos vivenciando. Os alunos participantes da 

pesquisa também relataram a relevância da orientação dos professores quanto ao uso da 

tecnologia na sala de aula, definindo objetivos pedagógicos junto aos alunos, para evitar 

distrações dos educandos que não tenham relações com os objetivos das aulas. 

Entendemos que as tecnologias digitais se apresentam como um apoio, um recurso 

para somar, no qual o professor tem a função de mediador do conhecimento. Essa nova 

configuração exige mudança de postura do papel do professor e da dinâmica escolar, uma vez 

que o aluno tem acesso a tudo e a escola não pode ignorar o impacto dessa nova conjuntura na 

sala de aula.  

Após as discussões no grupo focal, iniciamos a análise do software Jogos de 

Matemática, com a observação das telas do aplicativo, respaldados pela análise prévia que foi 

enviado via link para os colaboradores, a partir do slide a seguir: 

 

Figura 10 - Tela do Power Point utilizado para análise do software no grupo focal 
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Fonte: Elaborada pela pesquisadora (2021). 

 

Na sequência, construímos uma tabela, analisando as funções do aplicativo Jogos de 

Matemática, partindo dos critérios já definidos pelos colaboradores anteriormente. Seguimos 
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as mesmas etapas de análise do aplicativo miMind, para perceber as semelhanças e diferenças 

do que está sendo investigado, visando facilitar a compreensão dos dados. 

 

Tabela 6 - Análise do aplicativo Jogos de Matemática I 

 

Aplicativo - Jogos de Matemática 

Prática Matemática 

 

O aplicativo apresenta jogos matemáticos para desenvolver o raciocínio a partir do cálculo mental. Há 
diversos conteúdos matemáticos com níveis do fácil ao mais complexo. O propósito é desfrutar da aritmética 
mental enquanto descobre a resposta correta para as situações propostas. Contém propostas Matemáticas 
para todas as idades. 
Facilidade no manuseio Interfaces intuitivas, muito fácil de utilizar, atendendo as especificidades dos 

alunos da EJA. 
Clareza das informações As informações são apresentadas com clareza. Apresenta simplicidade e 

objetividade. Ao abrir a tela o usuário já pode optar pelo conteúdo, a 
quantidade de jogadores, o nível e seguir jogando. 

Memória 
 

Possui 24,54 MB (Megabytes) 

Acessibilidade 
 

É acessível a todos, pode ser manuseado por educandos de diferentes idades. 

Gratuidade 
 

É um aplicativo de uso gratuito. 

Compartilhamento É possível compartilhar apenas o aplicativo para outra pessoa jogar em 
simultâneo. 

 
Interatividade 

O usuário tem a opção de jogar sozinho ou com dois jogadores. Como 
apresenta uma interface intuitiva, os alunos com habilidades tecnológicas ou 
não, podem utilizar esse aplicativo com autonomia. 

 
Qualidade de conteúdo 

O aplicativo apresenta conteúdos Matemáticos, envolvendo às quatro 
operações, porcentagem, raiz quadrada. Numa sequência são apresentadas as 
operações com quatro opções de respostas. Ao final são apresentadas a 
quantidades de acertos. 

Suporte O desenvolvedor disponibiliza o e-mail cuervojuanpablo@gmail.com como 
suporte ao usuário. 

Autonomia É possível encorajar a confiança, proatividade do educando utilizando esse 
aplicativo com recurso pedagógico na sala de aula e de forma extracurricular. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir das informações dos colaboradores da pesquisa (2021). 

 

Em seguida, elaboramos a tabela abaixo, de acordo a solicitação dos colaboradores da 

pesquisa, de maneira a dar continuidade ao processo de verificação do aplicativo anterior, a 

fim de fundamentar e dar consistência na análise dos dados. 
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Tabela 7 - Análise do aplicativo Jogos de Matemática II 

 

Aplicativo de Jogos de Matemática 

 

Etapas de uso Vantagens Desvantagens 

Baixar o aplicativo. Desenvolve o cálculo mental. Contém anúncios  

Escolher o conteúdo que 
deseja aprender ou revisar 
(adição, subtração, 
multiplicação, porcentagem, 
raiz quadrada...) 

Apresenta conteúdos e desafios 
variados com 7 níveis diferentes. 

Não apresenta situações-
problema, mas a partir dos 
algoritmos, pode sugerir que os 
alunos elaborem verbalmente ou 
por escrito. Vai depender da 
intervenção do professor. 

Escolher o nível do jogo (o 
aplicativo oferece sete níveis 
diferentes) 

Jogos para crianças, jovens, adultos e 
idosos. Atende todas as idades.  

Não tem a opção de 
compartilhar informações por e-
mail, Whatsapp. 

 
Começar a jogar. 

Tem tempo para resolução das 
propostas, incentivando a interação e a 
colaboração. 

Apenas há a opção de 
compartilhar o aplicativo. 

Observar a quantidade de 
erros e acertos. 

Apresenta resposta correta quando há 
equívocos ou falta de atenção. 

 

 É atualizado pelo desenvolvedor.  

 O desenvolvedor responde às 
mensagens dos usuários. 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir das informações dos colaboradores da pesquisa (2021). 

 

Segundo os colaboradores da pesquisa, o aplicativo de Jogos de Matemática 

apresentou os critérios abordados nesse estudo, uma vez que apresenta simples manuseio, é 

gratuito, de fácil entendimento, intuitivo, prático, objetivo, oferece apoio ao usuário, há 

qualidade de conteúdo, pois desenvolve o cálculo mental, a partir de conteúdos diversos, com 

sete níveis de aprendizagem, atendendo a diversidade da EJA. Os professores relataram serem 

jogos de repetições, importantes no processo, porém recomendaram fazer outras intervenções 

para ampliar as aprendizagens, tais como: fazer campeonatos, utilizar em parceria, duplas, 

trios para trabalhar a colaboração, desenvolver situações-problemas a partir dos algoritmos do 

aplicativo e estimulando o educando a construir o conhecimento de forma dinâmica e 

motivadora. Os alunos informaram que o jogo era básico, simples de jogar e proporcionava 

um bom exercício para a mente, porém apresentava poucos desafios. 

É importante ressaltar que existe uma variedade de aplicativos educacionais voltados 

para o público infantil, porém são poucos os direcionados a modalidade da EJA. Entretanto, 
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há aplicativos, como estes aqui analisados, que podem ser adaptados as propostas educativas 

da Educação de Jovens e Adultos. 

De uma forma geral, os participantes consideraram esse software apropriado à 

modalidade da EJA por conter interfaces intuitivas, podendo ser manuseado com facilidade. 

Os estudantes idosos da EJA, colaboradores da pesquisa, informaram ser um bom exercício 

para a mente, porém no início poderia precisar da ajuda dos professores, e, com o tempo, 

conseguiriam jogar sem suporte. Os colaboradores apontaram haver anúncios em pouca 

quantidade, dado que eram propagandas que não preenchiam a tela. Diante do exposto, 

segundo os participantes da pesquisa, este aplicativo contemplou os critérios previamente 

definidos e foi considerado mais um recurso tecnológico a ser utilizado na sala de aula.  

Outro aplicativo analisado foi o Text, vez que possibilita utilizar imagens armazenadas 

no dispositivo móvel ou capturar novas imagens, como fotos de produtos artesanais, ou, a 

partir de uma imagem, elaborar uma publicação de serviços, objetivando fazer uma 

propaganda para aumentar as vendas dos estudantes jovens e adultos que vendem serviços e 

produtos para ampliar sua renda mensal, além de promover a aprendizagem. Este aplicativo 

também atendeu a sugestões dos professores participantes da pesquisa, com o propósito de 

ampliação da escrita dos educandos da EJA, pois permite criar legendas, possibilitando que os 

educandos produzam pequenos textos de autoria com autonomia e significado. 

Para Rocha, Correia e Santos (2021) “[...] o uso das diferentes tecnologias pode 

propiciar, além da produção do conhecimento pelo aluno, a democratização do ensino, a 

construção de uma escola inclusiva, de maneira a atender as especificidades, perpassando por 

todos os níveis e modalidades de ensino”. É relevante refletir criticamente o uso da tecnologia 

nas salas de aula da EJA. O propósito não é apenas utilizar dispositivos tecnológicos, mas 

construir e reconstruir o conhecimento de forma colaborativa, com uma função social para os 

estudantes dessa modalidade de ensino. O desafio maior é romper com metodologias de 

ensino com fórmulas prontas e superar o enfoque instrumental das tecnologias de forma 

fragmentada. Trazer esse sujeito social, histórico, cultural da EJA, para se sentirem 

pertencentes ao processo de ensino/aprendizagem é essencial, porque fortalece a dinâmica, o 

diálogo, o posicionamento de ideias, concebendo uma nova relação com o saber e as 
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possibilidades do reconhecimento do potencial de cada sujeito, seja no âmbito individual ou 

no coletivo.  

O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante 
entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou 
espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, 
hibridiza constantemente. Por isso a educação formal é cada vez mais blended, 
misturada, híbrida, porque não acontece só no espaço físico da sala de aula, mas nos 
múltiplos espaços do cotidiano, que incluem os digitais. (MORAN, 2015, p.16) 

 

Mesmo com as tecnologias assistindo o campo educativo, o contato lado a lado do 

professor com o aluno na sala de aula é muito importante no processo de apoio à 

aprendizagem. De acordo com Rocha, Correia e Santos (2021) “as práticas de ensino  

precisam romper com o enfoque tradicional, centrado no professor, para um enfoque que 

propicie a todos os educandos a construção de conhecimento.” Atualmente, as informações já 

estão disponíveis e podem ser acessadas por qualquer usuário. Anteriormente o professor, no 

papel de transmissor do conhecimento, disponibilizava o conteúdo com suporte dos livros, a 

diferença, é que, atualmente, o educador ensina a lidar com a informação complexa, em 

adequar a informação à realidade, como integralizar os saberes, competências e valores, 

integrando as tecnologias nesse processo de forma significativa. 

Para elaboração do quadro abaixo, seguimos os mesmos critérios e estratégias de 

investigação dos aplicativos supramencionados, visando a confiabilidade e validade dos dados 

coletados. 

 

Tabela 8 - Análise do aplicativo Text I 

 

Aplicativo - Text 

Este aplicativo  apresenta uma maneira rápida e fácil de adicionar texto para fotos. Suas principais funções 
são: adicionar uma legenda em fotos, criar memes com textos personalizados, adicionar texto a foto em balões, 
texto curvado, elaborar textos de própria autoria no editor de textos. É um app de classificação livre e gratuito.   
Facilidade no manuseio Simples, sem complicações e leve.  
Clareza das informações As informações são apresentadas com clareza e de fácil compreensão. 
Memória Possui 44,08 MB (Megabytes) 
Acessibilidade É acessível a todos, pode ser manuseado por educandos de diferentes 

idades. 
Gratuidade É um aplicativo de uso gratuito. 
Compartilhamento É possível compartilhar as produções dos educandos pelo Whatsapp, e-

mail, Instagram, redes sociais. 
Interatividade Os educandos podem utilizar os aplicativos com os colegas, professores ou 
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Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir das informações dos colaboradores da pesquisa (2021). 

 

Prosseguimos com a análise da próxima tabela elaborada em parceria com os 

participantes da pesquisa, a qual apresenta o modo de manuseio e as etapas do uso do 

aplicativo, bem como suas vantagens e desvantagens.  

 

Tabela 9 - Análise do aplicativo Text II 

 
Aplicativo – Text 

 
Etapas de uso Vantagens Desvantagens 

Abrir o app, escolher uma imagem 
ou tirar uma foto. 

Estimula a produção de textos 
de própria autoria. 

Contém anúncios  

Analisar a imagem e criar um texto 
de própria autoria. 

Trabalha com conteúdos da 
Língua Portuguesa de forma 
contextualizada. 

 

Escolher o estilo, tamanho, cor da 
fonte, cor e largura da borda. Muito 
parecido com o Word. 

Incentiva a análise de 
imagens. 

 

Tem a opção de zoom, pode 
diminuir ou aumentar a imagem. 

Software não ocupa muito 
espaço no dispositivo móvel. 

 

Para salvar tem a opção de escolher 
o arquivo. 

É um software gratuito.  

Após salvar pode compartilhar a 
produção com o professor ou 
colegas. 

Não há limitações para seleção 
de imagens. 

 

Pode compartilhar também em 
redes sociais com alguma função 
social de divulgação de serviços, 
vendas de produtos artesanais. 

Pode compartilhar com os 
professores e colegas as 
produções de autoria. 
Apresenta atualizações do 
desenvolvedor. 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir das informações dos colaboradores da pesquisa (2021). 

 

 

 

 

 

mesmo de forma individual, a depender das habilidades com o dispositivo 
móvel. 

Qualidade de conteúdo É possível desenvolver a criatividade na elaboração das imagens, 
desenvolve a escrita de textos autorais. 

Suporte Disponibiliza contato com o desenvolvedor via e-mail: 
textonphoto@photoappworld.com 

Autonomia Com a opção de uso com função social para apoiar os educandos da EJA, é 
possível estimular o uso do aplicativo de forma significativa para o 
educando, gerando interesse, motivação, autonomia e protagonismo. 
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Figura 11 – Tela do Power Point utilizado para análise do software no grupo focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborada pela pesquisadora (2021). 

 

No que se refere aos critérios analisados, os participantes relataram que o aplicativo 

pode ser utilizado de uma forma dinâmica, integrando os educandos na seleção de imagens, 

mobilizando-os para a escrita de textos com função social e estimulando o protagonismo e 

autonomia. Os desafios e atividades, segundo os seus colaboradores, podem ser planejados, 

acompanhados e avaliados com os estudantes para que eles se sintam pertencentes ao 

processo e construam a aprendizagem de forma significativa. Quanto a interface de usuário, 

relataram que o aplicativo é fácil de ser operado, apresenta funções intuitivas, é acessível, 

independentemente da idade ou habilidade. No que se refere ao suporte, o software oferece 

apoio ao usuário, apresentando o endereço eletrônico do desenvolvedor para contato. Quanto 

ao uso pedagógico, o app fornece funcionalidades úteis e pode ser adaptado aos objetivos 

educacionais, apresentando interatividade e compartilhamento das produções. 

Vale ressaltar que optamos por continuar com as funções acordas inicialmente, as 

quais nos serviram de guia para a análise dos aplicativos. Apenas alteramos a nomenclatura da 

função “autonomia” por “protagonismo”, como sugestão de uma das professoras 

colaboradoras da pesquisa, dado que o momento atual nos convida a planejar ações que 

proporcionem o engajamento do estudante diante das suas possibilidades reais, no seu 



141 
 
 
 
 

processo de construção do conhecimento, permitindo que o educando protagonize sua própria 

aprendizagem. Na imagem abaixo, utilizamos o miMind, o primeiro app analisado nesse 

estudo, que disponibiliza recursos on-line, permitindo o desenvolvimento das ideias 

visualmente, a fim de estabelecer uma relação da sua simples aplicabilidade, com o que foi 

discutido nesse subcapítulo, especificando as funções que foram contempladas no 

desenvolvimento do software, que será tratado no próximo subcapítulo. 

 

 Figura 12 - Funções selecionadas para serem contempladas no aplicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do app miMind (2021). 

 

Diante do exposto, os professores e alunos da EJA, participantes da pesquisa, 

aprovaram os aplicativos analisados e perceberam as diversas possibilidades de uso, como um 

recurso a mais para serem utilizados com os estudantes da EJA. Os colaboradores 

consideraram proveitosos os encontros de grupo focal, visto que geraram múltiplas 

aprendizagens, contemplando diversas ideias e sugestões, a partir das experiências vividas e 

das avaliações dos softwares. Durante o processo investigativo, de forma colaborativa, 

ampliamos saberes, desenvolvendo um olhar crítico com relação à análise de aplicativos para 

uso na escola, desmistificando crenças limitantes, como acreditar que utilizar a tecnologia é 

apenas para jovens ou por considerar que as redes sociais não geram aprendizagens. Segundo 

a docente-P4 “...quem vai dar o sentido de utilização do aplicativo é o professor, mediante o 

objetivo proposto no planejamento”, já o participante discente-A4, disse: “[...] é preciso de 

algo atraente, com desafios, senão não a gente perde o interesse e vai usar o aplicativo uma ou 

duas vezes”. O colaborador docente-P6 informou que “[...] os mais jovens gostam de fotos, de 
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montagens, com figuras para transformar e publicar. Tem de haver espaço para produções, 

poemas, músicas. Os adultos gostam de dicas domésticas, de como lidar com os netos, textos 

pequenos com letra graúda para eles enxergarem melhor”. Todas as sugestões foram 

relevantes e constituíram informações importantes para organizar de forma maturada as 

partes, categorizar as funções e apresentar de melhor maneira os dados para o 

desenvolvimento do aplicativo. 

 

5.4 DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO PEDAGÓGICO EM PARCERIA 

COM OS PROFESSORES E ALUNOS COLABORADORES NUMA PERSPECTIVA 

DE UMA PRÁTICA INOVADORA 

 

Neste subcapítulo atendemos ao nosso terceiro objetivo específico que foi desenvolver 

um software com a colaboração das ideias e sugestões dos partícipes da pesquisa apresentadas 

no subcapítulo anterior. Com base nas proposições dos professores e educandos da EJA, nos 

encontros de grupo focal e, em parceria com um profissional analista de sistema, 

apresentamos o processo de construção para o desenvolvimento do aplicativo, denominado 

TextEJA, o qual tem como finalidade potencializar e dinamizar a aprendizagem dos 

estudantes da modalidade de ensino em foco, bem como integrar esses estudantes ao mundo 

digital na contemporaneidade, a partir de práticas inovadoras.  

Como se trata de um aplicativo específico para Educação de Jovens e Adultos, 

consideramos significativo dispor de um título que remeta à EJA, através do qual os usuários 

saibam para que serve e seja fácil de localizá-lo na loja de aplicativos on-line. Para tanto, 

optamos por colocar a sigla da EJA no título do software, vinculado a outro nome que 

remetesse a produção do educando com foco no protagonismo. Um dos nossos membros da 

pesquisa sugeriu a palavra “Text”, por ser professora de Língua Inglesa na EJA e por se tratar 

de um aplicativo que possibilita a produção de textos curtos.  

É relevante ressaltar que este software pode ser adaptado ao trabalho com turmas de 

faixas etárias diversificadas, porém foi desenvolvido para atender às especificidades da 

Educação de Jovens e Adultos, abordadas nesta pesquisa. O aspecto valoroso está em outras 

modalidades de ensino adaptarem este aplicativo para uso, vez que, anteriormente, os 
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professores da EJA precisavam adaptar aplicativos disponíveis nas plataformas específicos 

para o ensino regular, em virtude de, raramente, existir softwares gratuitos desenvolvidos  

com foco no desenvolvimento da aprendizagem para a EJA e com os educandos dessa 

modalidade de ensino, salvo aplicativos  que auxiliam o educando a se preparar para o Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). 

No subcapítulo antecedente, foram definidos critérios a partir da análise de três 

aplicativos disponíveis na Internet e construídas as funções contempladas no desenvolvimento 

do software, com base nas informações dos partícipes da pesquisa. Dessa maneira, serão 

apresentadas por etapa, as funções selecionadas: compartilhamento; interatividade; autonomia 

e memória, acessibilidade, qualidade de conteúdo, facilidade no manuseio e clareza das 

informações, gratuidade e suporte. 

Foi atendido o requisito de compartilhamento no aplicativo desenvolvido, de forma 

que a proposta realizada pelo educando poderá ser compartilhada, possibilitando interação e 

trocas de conhecimentos entre os sujeitos, bem como a ampliação de renda do estudante da 

EJA, caso este tenha interesse em elaborar propagandas dos seus serviços e vendas de 

produtos com a finalidade de divulgar nas redes sociais, como solicitado pelos discentes, 

membros da pesquisa. As produções poderão ser compartilhadas por e-mail, Whatsapp, 

Instagram, ou quaisquer outros aplicativos que o estudante tenha instalado no seu smartphone. 

 

Figura 13 - Função de compartilhamento adicionada ao aplicativo TextEJA 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2022). 
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A interatividade na mídia avançou com o surgimento da Internet, especialmente com o 

surgimento das redes sociais. Nesse sentido, prover o usuário de interatividade na utilização 

do aplicativo é um poderoso recurso para atrair a atenção, devido os sujeitos apreciarem 

estímulos criativos que lhes permitam interagir. No que se refere a esta função, 

disponibilizamos no app TextEJA emojis, figuras e smileys usados em mensagens eletrônicas 

e páginas web, solicitados pelos educandos jovens da EJA que participaram da pesquisa, 

dessa forma o uso do aplicativo fica mais atrativo para esse público. Salientamos que o 

compartilhamento das produções dos educandos também é considerado uma forma de 

interatividade, por possibilitar a interação entre os usuários. 

O conteúdo interativo alia informação e entretenimento, estimula a participação do 

usuário na transmissão de informações, ganhando forte espaço no marketing, Assim, os 

educandos podem elaborar propagandas dos seus serviços, atraindo e engajando as pessoas.  

Os docentes podem elaborar infográficos, imagens seriadas com legendas, tirar fotos, 

aprender a construir legendas, colocar emojis e figurinhas, de acordo com o contexto ou 

objetivo da proposta pedagógica.  

 

Figura 14 - Função de interatividade adicionada ao aplicativo 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2022). 
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Os aplicativos podem armazenar seus dados de diversas formas e, mesmo que o 

armazenamento na nuvem seja uma excelente ferramenta para fazer o backup, otimizando o 

espaço na memória do dispositivo, em algumas situações os armazenamentos podem ocupar 

capacidade expressiva no smartphone. Nessa perspectiva, idealizamos utilizar, mediante as 

possibilidades de programação, o mínimo de espaço ocupado pelo app. conservando a 

qualidade do software.  

Alguns participantes da pesquisa, em especial, os educandos da EJA ressaltaram que 

possuem smartphones com pouco espaço disponível, solicitando que o software ocupasse o 

mínimo de espaço e economizasse bateria, reduzindo o consumo de energia, podendo utilizar 

o aparelho por mais tempo. Atendendo a essa solicitação cuidamos para construir uma 

interface mais leve, evitando que o celular fique lento durante o uso do app, 

consequentemente, economizando a bateria do aparelho e gerando uma boa autonomia 

durante o manuseio.  

 

Figura 15 – Aplicativo digital desenvolvido em parceria com os membros da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborada pela pesquisadora (2022). 

 

Possibilitando adequar a acessibilidade no aplicativo para o público da EJA, composto 

de sujeitos de faixas etárias diversas, focamos no perfil dos discentes que utilizarão as 
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aplicações do software, de modo que seja acessível a maior quantidade de pessoas possível, 

independentemente da idade. Além da função que envolve a acessibilidade, refletimos 

concomitantemente os aspectos relacionados à facilidade do manuseio e a clareza das 

informações, pois um complementa o outro. Desenvolvemos uma interface intuitiva, criando 

botões simples que auxiliassem o usuário a navegar no app de forma fácil, ampliando a 

usabilidade. Procuramos manter um design limpo, sem propagandas, com o propósito de gerar 

interação acessível, cuidando de alguns elementos, como a clareza das informações, posto que 

foi disponibilizada a separação das informações de maneira estratégica, para que o usuário 

não fique perdido com muitas informações. 

Ponderando acerca desses aspectos, pensamos em ferramentas que facilitam a 

navegabilidade, priorizando a letra bastão, em tamanho maior, podendo ser ajustado pelo 

usuário, aumentar ou diminuir a letra, considerando que os elementos precisam estar visíveis 

em tamanho suficiente para serem lidos pelos educandos idosos em processo de alfabetização 

e letramento. Utilizamos as ferramentas de texto partindo do contraste de cores, diferença no 

brilho entre a cor do texto e a cor do plano de fundo, como, também, avaliamos o projeto de 

botões, imagens, de maneira que o layout ficasse fácil de ser entendido, aprendido e operado.  

No que se refere à função qualidade de conteúdo, ela ficará sob a responsabilidade do 

usuário, cuja atribuição será construir seus conteúdos de acordo seus interesses. Nesse 

aplicativo oferecemos ferramentas para que os sujeitos construam os conteúdos com 

finalidades úteis e/ou de acordo os objetivos educacionais da EJA, visando potencializar 

aprendizagens e dinamizar as aulas.  

É importante salientar que este aplicativo está considerando o público da Educação de 

Jovens e Adultos e os aspectos discutidos nos encontros de grupo focal e entrevistas com os 

participantes da pesquisa. Portanto, não podemos garantir que todas as pessoas, deficientes ou 

não, consigam ter a melhor experiência de navegação, uma vez que dependerá do objetivo de 

cada usuário. Não obstante, sabemos que desenvolver aplicativos acessíveis e funcionais 

auxilia imensamente no processo de igualdade dos cidadãos.  

No tocante à gratuidade do aplicativo, desenvolvemos um software gratuito, porém de 

código fonte fechado, vez que não será liberada a forma como ele foi programado, em virtude 

de evitar que esse aplicativo seja modificado e vendido comercialmente. Nosso objetivo é que 
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o público da EJA utilize o software com liberdade de executar o programa para fins 

educativos, profissionais e pessoais, adaptando-o às suas necessidades, sem a possibilidade de 

modificar o programa e compartilhar as alterações das codificações.  

Vale destacar que o software gratuito permite que o usuário tenha liberdade para 

utilizá-lo. Nessa acepção, a comunidade da EJA poderá livremente manusear o aplicativo de 

forma gratuita para os fins que desejarem. Outro aspecto relevante é que o aplicativo não terá 

propagandas, como solicitado pelos partícipes da pesquisa. Nas discussões foi mencionado o 

quanto as propagandas com fins comerciais desestimulam o uso do aplicativo e poluem a 

interface do software.  

Geralmente os aplicativos são desenvolvidos para fins comerciais e são medidos pelo 

volume de renda gerado e, quando se trata de software gratuito, entendemos que o aplicativo 

precisa de um sustento, que são as propagandas. Entretanto, nosso propósito é que os 

estudantes dessa modalidade de ensino tenham acesso ao mundo digital sem custos e com 

qualidade. Diante do exposto, mesmo com a dificuldade de manter um software ativo de 

forma gratuita, daremos suporte ao usuário, mediante a realidade do profissional que se 

disponibilizou a desenvolver o aplicativo e deixaremos um e-mail de contato na parte 

destinada a informações do app, para que estabeleça comunicação para sanar possíveis 

dúvidas e registrar sugestões para futuras atualizações a serem discutidas com o analista de 

sistema. 

Caso o estudante não tenha acesso à conectividade em sua residência, poderá utilizar o 

aplicativo off-line, salvar o conteúdo produzido e compartilhar com a internet da escola ou de 

qualquer outro local e, para tanto, foi necessário incluir o botão de “salvar” as produções no 

software com a finalidade de atender maior quantidade de alunos. 

Por fim, conseguimos consolidar as sugestões particulares e coletivas dos partícipes da 

pesquisa, educandos e educadores da Educação de Jovens e Adultos, reconhecendo e 

validando as opiniões dos parceiros que experienciam a realidade vivida nas escolas, 

participando de forma ativa na construção de um recurso que apoiará a própria comunidade da 

EJA, a partir de práticas inovadoras, finalizamos esta etapa da pesquisa com muita satisfação, 

pois foi perceptível o empenho de todos para a concretização dos resultados. 
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5.5 AS LEIS QUE REGEM A EJA NO QUE TANGE AO DIREITO À EDUCAÇÃO E QUE 

LEGITIMAM A INCLUSÃO DIGITAL. 

 

A Constituição Federal (CF) de 1988, a chamada “Constituição Cidadã” marcou o 

início da nova era democrática do nosso país, legitimando os direitos dos brasileiros e 

reforçando o papel do Estado em garanti-los.  Nessa acepção, a educação foi constituída 

como um direito de todo brasileiro reconhecido na CF, independentemente da raça, classe 

social, cultura, que tem como finalidade a igualdade entre os cidadãos. Para Cunha (2017), na 

atual quadra jurídico-constitucional, os direitos sociais, se revestem de intensa 

fundamentalidade jurídica, que vinculam o Estado, cujos agentes, legisladores, governantes 

e juízes, têm o dever de respeitá-los, promovê-los e concretizá-los. Nessa direção, para 

conferir aplicabilidade às normas garantidoras desse direito, nas instituições escolares 

públicas, o dirigente municipal de educação, em parceria com os governantes, têm um papel 

fundamental no que tange a mobilização das escolas, conselhos, pais e a comunidade, 

planejando políticas municipais, em busca da promoção da equidade, com o propósito de 

diminuir as diferenças, em prol de uma educação de qualidade.  

A partir desta regulamentação, na qual a CF estabeleceu a educação como sendo 

um direito de todos, outros aspectos normativos que regulamentam e complementam o esse 

direito foram ampliados, tais como: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069 

de 1990; Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e Lei nº 9.394 de 1996 e Estatuto da 

Juventude, Lei nº 12.852 de 2013. 

O Estatuto da criança e do adolescente (ECA) dispõe de leis específicas de proteção 

integral à criança e ao adolescente e prevê direitos e deveres destes, como sujeitos de direitos, 

na condição de pessoas em desenvolvimento, resguardados pelas leis brasileiras. O Estatuto 

salienta ainda, a importância de todos, família, comunidade, sociedade e poder público, 

assegurar a efetivação dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Como 

também, em casos de descumprimento desses direitos, o ECA designa medidas de proteção às 

crianças e adolescentes brasileiros. E, ainda, em casos de atos infracionais, a lei aponta os 

direitos individuais, garantias processuais e medidas socioeducativas.  
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É nesse sentido que o Estatuto da Juventude reafirma o ECA e se estabelece em favor 

da defesa de direitos dos jovens, resguardados pelo Estado, dispondo acerca dos princípios e 

diretrizes das políticas públicas específicas para a população jovem, entre 15 (quinze) e 29 

(vinte e nove) anos de idade. É importante ressaltar que tanto o  ECA, quanto o Estatuto da 

Juventude são marcos legais, com trajetórias distintas, legitimados por um processo 

participativo democrático da sociedade brasileira, que se complementam na perspectiva da 

proteção, da universalização dos direitos para os jovens. Os dois estatutos contribuem para o 

aprofundamento e o fortalecimento do processo de consolidação de políticas públicas que 

favorecem a participação social, emancipação e protagonismo dos jovens.  

A Lei de Diretrizes e Bases das Educação Nacional reafirma o direito à educação 

gratuita e de qualidade, ampliando o acesso à educação a todos os brasileiros, garantido pela 

CF. Ela regulamenta o sistema educacional brasileiro, referente ao ensino público e privado, 

valoriza os profissionais da comunidade escolar, estabelece os princípios educacionais 

brasileiros e os deveres da União, Estado e dos Municípios em relação à educação escolar 

pública.  

 Essas normas constitucionais, que consagram a educação como um direito 

constitucional, são fundamentais para garantir os direitos e os deveres de todo o cidadão, na 

forma da lei, são apoiados pelos órgãos públicos que garantem os interesses da sociedade, 

pela fiel observância da Constituição e das leis. A título de exemplo, o Ministério Público 

passou a ter respaldo jurídico para atuar na esfera dos interesses sociais, em parceria com o 

ECA, o Estatuto da Juventude e a LDB, que somados, ganharam força para garantir o direito à 

educação de todo cidadão ao longo da vida.  

Tanto a LDB, quanto o ECA  e o Estatuto da Juventude são marcos importantes às 

conquistas que primam pela regulamentação dos direitos já instituídos na Constituição 

Federal. Portanto, faz-se imperioso  reconhecer que o direito à educação é um direito 

resguardado a todos, imprescindível para a concretização dos demais direitos fundamentais 

do cidadão e formação da consciência cidadã. Ocorre, entretanto, que em nosso país, há uma 

inércia do Estado, que diante de uma sociedade notadamente desigual, com milhares de 

brasileiros em condição de vulnerabilidade social, não consegue atender um mínimo de 
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garantias para que o cidadão tenha uma vida digna garantida por lei, indo de encontro a 

Constituição brasileira.  

É indiscutível que a Educação de Jovens e Adultos foi beneficiada com pela CF, o 

ECA, a LDB e pelo Estatuto da Juventude. Sucede, porém, que programas governamentais, 

políticas públicas, diretrizes para esta modalidade de ensino têm sido legitimadas por diversas 

lutas, de modo a garantir as obrigações do Estado já impostas por lei e, neste percurso 

histórico-social, essa modalidade de ensino se aproximou das garantias que regem os direitos 

humanos, em função da vulnerabilidade social desses sujeitos, buscando fortalecer esses 

estudantes como sujeitos de direitos.  

Para Arroyo (2019, p. 106), a “EJA e as escolas atuam como tempos de afirmação de 

direitos humanos”, numa busca de agregar estes sujeitos à nossa sociedade com dignidade e 

equidade de oportunidades, como preconiza a CF no artigo 205 da Constituição Federal que 

estabelece a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

Posteriormente, o artigo 208, em seu parágrafo 1 determinava que “[...] o acesso ao 

ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo”. (BRASIL, Constituição Federal, 

1988, p.126). Por conseguinte, a educação é uma prerrogativa que todos os cidadãos possuem 

de requerer do Estado e, caso não seja aplicado de forma espontânea, pode ser exigida 

judicialmente. A LDB no artigo 5 retoma e amplia a CF quando determina que “o acesso à 

educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 

cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra 

legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.  

Diante do exposto, é lamentável, em pleno século XXI, ainda tratamos de assegurar 

aspectos basilares da educação. A efetivação desses direitos é uma grande questão, dado que, 

ainda estamos lutando pela efetivação por uma escola gratuita, de qualidade, acesso e 

permanência, aspectos estes já estabelecidos na CF. 

Em se tratando da Educação de Jovens e Adultos, a inação do Estado só reforça que os 

estudantes dessa modalidade de ensino estão empobrecidos como sujeitos de direitos, o que 

não está em conformidade com o discurso constitucional brasileiro. Segundo Arroyo, (2019, 
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p. 106) os alunos da EJA são “[...] sujeitos não só de direitos à escola, à educação, ao 

conhecimento, à cultura, mas da negação mais radical do reconhecimento como humanos, isto 

é, como não sujeitos de direitos humanos”. Ou seja, são indivíduos lesados em seu direito 

constitucional. A Constituição determina que a oferta do direito à escolarização, 

independentemente da idade, deve ser assistida ao longo da vida. Outrossim, esse direito 

precisa ser fundamentado e fomentado na sociedade, visando a emancipação social de todo 

cidadão. 

Entretanto, não obstante, da EJA se instituir integrada ao direito fundamental, como 

direito humano e se constituir como dever do Estado, responsável pelo desenvolvimento 

cultural, social, econômico e político dos sujeitos do nosso país, ainda é preciso lutar para que 

as leis sejam efetivas nessa modalidade de ensino, evitando que indivíduos se conservem 

reféns de experiências de subcidadania em nosso país. 

 Entendemos que a sociedade passou por inúmeras transformações sociais, 

tecnológicas, culturais e econômicas no decorrer da sua história, consequentemente, a CF que 

também não é estática, sofreu transformações, dispondo das emendas, artigos visando ampliar 

as leis, com o intuito de beneficiar o cidadão. Citando como análogo, o art. 208, parágrafo 1, 

da CF estabelece o acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público subjetivo, por 

conseguinte, a LDB repete essa informação e aprofunda a CF, como uma lei específica da 

educação. No art. 206 da constituição é mencionado o princípio de igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola e LDB aprofunda este conteúdo, estabelecendo as 

diretrizes e bases da educação nacional para a Educação de Jovens e Adultos. 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio 
na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem 
ao longo da vida. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018) 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 
§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, 
com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008) 
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É inegável a contribuição da emenda 108/2020 do artigo 206 da CF e da LDB, com a 

lei n. 13.632/2018 para Educação de Jovens e Adultos, no qual menciona a garantia do direito 

à educação e à aprendizagem ao longo da vida, como um dos princípios norteadores do ensino 

brasileiro, estabelecendo a EJA como um instrumento para educação no decorrer da vida para 

os indivíduos que não tiveram acesso à educação, interromperam os estudos ou não obtiveram 

aprendizagens suficientes a fim de participar de forma ativa da vida econômica, política, 

cultural e social do nosso país.  

O Estatuto da Juventude fortalece esse conteúdo com a Lei nº 12.582, art. 7º, 

reforçando que todo jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de educação 

básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade 

adequada. E ainda, neste estatuto, são asseguradas pela legislação a oferta regular de ensino 

noturno, flexibilidade e a contextualização do currículo a partir de metodologias proximais a 

realidade do educando. 

É constatável que as leis estão preestabelecidas nesses documentos, porém persiste 

uma inação do Estado no que se refere a mobilizar, em particular, os estudantes da EJA à 

cultura da aprendizagem ao longo da vida. É de grande valia o incentivo da retomada aos 

estudos para esses educandos, pois além dos estudos, o público dessa modalidade de ensino 

compete com esferas prioritárias como trabalho e família no seu cotidiano. 

Políticas para a Educação de Jovens e Adultos exigem mobilização, convocação, 

chamadas públicas, previstas na Lei de Diretrizes e Bases, o que pouco acontece no Brasil. 

Exemplificativamente, em nosso município, foram encerradas a EJA em 44 escolas, com 

alegação do secretário de educação, de que o número de matrículas nessa modalidade da rede 

municipal estava em queda há três anos, porém não foram apresentados pelo município, 

planos de ação para a convocação desses estudantes, como previsto na LDB. Com os recursos 

tecnológicos atuais e a expansão da comunicação, redes sociais, plataformas, seria possível 

realizar as chamadas públicas para esse público-alvo da EJA, no entanto, o governo apenas 

permanece publica no Diário Oficial, gerando uma repercussão baixa, em função dessa falta 

de atitude convocatória do poder público. 

Outro aspecto que assessora o direito a educação é a Lei n.º 11.653 da CF/88, no qual 

é permitido utilizar programas de governo na organização de planos de ações no segmento 
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público, com a finalidade de efetivar metas pré-estabelecidas, solucionando problemas no que 

tange ao atendimento de uma demanda social. No entanto, muitos programas são mal 

planejados, estão distantes da realidade local, são extremamente burocráticos, dificultando a 

adesão ou não são contínuos em decorrência das mudanças de governos. 

Cada vez torna-se mais claro que as necessidades básicas de aprendizagem 
dessa população só podem ser satisfeitas por uma oferta permanente de 
programas que, sendo mais ou menos escolarizados, necessitam 
institucionalidade e continuidade, superando o modelo dominante nas 
campanhas emergenciais e iniciativas de curto prazo, que recorrem a mão-
de-obra voluntária e recursos humanos não-especializados, características da 
maioria dos programas que marcaram a história da educação de jovens e 
adultos no Brasil. (DI PIERRO e HADDAD, 2000, p. 126). 
 

A educação é essencial para que os cidadãos possam intervir de forma consciente na 

esfera pública, participando ativamente da sociedade, a fim de prosperar suas condições de 

vida com a aplicabilidade das leis. Sucede, porém, que o Brasil ainda apresenta um relevante 

contingente de indivíduos privados do mais basilar direito à educação, que os fazem distanciar 

dos conhecimentos das leis e dos seus direitos. Como efeito, a ignorância constitucional gera 

indivíduos que atuam como expectadores na sociedade, recebendo como um favor os 

serviços precários e medíocres prestados por diversas instituições, além de abrir espaço para 

que administradores públicos descumpram, em algum momento, as leis que amparam o 

cidadão.  

Nessa acepção, para que os direitos e garantias legais e constitucionais sejam 

asseguradas, é preciso, pois, ampliar a divulgação destas, com o intuito de serem conhecidas, 

compreendidas e cumpridas, assegurando ao indivíduo o exercício pleno dos seus direitos e a 

aplicabilidade do ser cidadão na sua essência.  

De acordo com Oliveira (1999), essa modalidade de ensino não é definida unicamente 

pelo recorte etário ou geracional, mas sim pela situação de exclusão socioeconômica, 

educacional e cultural da população que compõe o público. Diante do exposto, é necessário 

ampliar o conhecimento em torno das leis que regem essa modalidade de ensino, incentivando 

a incluir nos cursos de pedagogia, disciplinas que investiguem e sistematizem o estudo das 

leis, normas e diretrizes que amparam a educação, para que os professores possam 

compartilhar e divulgar essas informações. Segundo Arroyo (2019, p. 140) é necessário “[...] 

trabalhar para que mestres e educandos se reconheçam como produtores de conhecimentos, de 
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interrogações, de culturas, valores” para estes poderem se libertar da condição de passividade 

e passem a ser atores atuantes na vida política e cultural, auxiliando aos educandos da EJA a 

se libertarem da condição de segregados sociais. 

Investir apenas nas novas gerações e esperar que as crianças cresçam para o país 

desenvolver é um equívoco. É importante confiar e acreditar no potencial dos jovens e adultos 

que têm o direito legitimado na CF. Nas últimas décadas, é notória a consciência social do 

direito à infância, todavia, ainda não foi construído em nossa sociedade, a cultura do direito à 

educação ao longo da vida. Deste modo, é habitual que pais com baixa escolaridade lutem 

para que seus filhos tenham acesso à educação, sem reivindicar para si próprio esse direito. 

Com os avanços tecnológicos e para ampliar a inclusão digital, desde 2013, foi 

lançada uma versão digital, e-books, no formato e-pub (Electronic Publication), disponível 

gratuitamente na livraria virtual do senado, com o propósito de tornar o conteúdo mais 

acessível aos cidadãos, a partir dos dispositivos móveis, baixando um aplicativo e, para 

notebooks e desktops, é necessário baixar um programa. Desta forma, os professores podem 

acessar esses documentos durante as aulas, de modo a investir no acesso à informação, 

buscando integrar esse conhecimento na sua práxis, gerando impactos diretos na vida de toda 

a sociedade. 

Uma das formas de acesso à democratização da informação referente aos conteúdos das 

normas e leis que regem nosso país, é a imersão das classes baixas ao acesso à tecnologia, 

como apresentado nesta pesquisa. O Estatuto da Juventude digital (2020, p.29), corrobora 

com o exposto, na seção do direito à comunicação e à liberdade de expressão, que estabelece 

o direito do jovem “[...] à comunicação e à livre expressão, à produção de conteúdo, 

individual e colaborativo, e ao acesso às tecnologias de informação e comunicação”. Ainda 

validando o supramencionado, a CF/88 no artigo 22, do capítulo I, que trata da organização 

política-administrativa, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre 

proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 

inovação. Nessa direção, o poder público pode trabalhar incentivando a inclusão digital com 

programas educacionais por meio do acesso às tecnologias e de políticas públicas. 

Outra conquista para o cidadão, foi o desenvolvimento de uma plataforma digital, 

denominada e-Democracia, um software livre e gratuito, criado para ampliar a inclusão digital 
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e participação social no que tange a elaboração de atos normativos, aproximando o cidadão 

dos seus representantes. É possível também acessar a plataforma de transparência e 

participação popular, participando de audiências, opinando sobre trechos de uma proposta 

legislativa, ajudando a câmera a priorizar propostas que entrarão na pauta de votação, 

opinando acerca de assuntos que afetam a vida, discutindo soluções com cidadãos e deputados 

de forma interativa. Cabe a nós pesquisadores e professores disseminarmos essas plataformas 

com o propósito de ter um alcance que maximize o maior número de pessoas com o propósito 

de ter acesso a informação e incluir mais estudantes no universo digital. 

Por fim, a relevância da educação e sua legislação na sociedade é irrefutável. A 

instrução se constitui como um recurso determinante para a formação da consciência cidadã e 

a omissão do poder público no cumprimento de sua obrigação constitucional dos direitos do 

cidadão vai de encontro a CF. A partir da educação é possível alcançar o progresso do 

Estado, visto que o desenvolvimento de um sujeito crítico, ativo na sociedade, perpassa por 

uma educação de qualidade, assegurada pela CF no artigo 206, que assegura o ensino com 

base no princípio da garantia de padrão de qualidade da educação, contribuindo decisivamente 

para a um upgrade na vida do cidadão. 
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5.6 IMPACTOS CULTURAIS, SOCIAIS, EDUCACIONAIS E TECNOLÓGICOS 

ENCONTRADOS 

 

Neste subcapítulo, apresentaremos os impactos observados ao longo da investigação. 

Como a pesquisa é de natureza aplicada, qualitativa e participante, marcamos encontros 

virtuais para impulsionar a interação entre pesquisadores e participantes na investigação, 

buscando validar falas, conteúdos, sugestões apoiadas nas suas vivências, em prol dos 

interesses da comunidade da EJA, com foco na própria análise, de modo a buscar mudanças 

construtivas, a partir de problemas reais debatidos e analisados. Dessa forma, identificamos os 

seguintes impactos da investigação: 

 

Figura 16: Impactos apresentados como implicação da pesquisa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2022). 

 

No que se refere aos impactos culturais, a tecnologia transformou o modo como as 

pessoas se relacionam com o mundo, posto que as tecnologias estão imersas em nossa cultura, 

apresentando um grande potencial de moldar o contexto cultural no qual estamos inseridos, e 

a Educação de Jovens e Adultos precisa se integrar de forma ativa nesse processo de mudança 

cultural. 



157 
 
 
 
 

 Observamos em nossa pesquisa que alguns fatores como compromisso, protagonismo, 

vêm, gradativamente, contribuindo para mudança de postura e entendimento da comunidade 

da EJA, sobretudo quando se trata do professor e do educando se reconhecerem enquanto 

produtores de conhecimento, para que sejam reconhecidos e respeitados culturalmente por 

essa característica. Nessa rica diversidade de experiências, legitimamos a voz dos membros da 

pesquisa, em especial dos estudantes da EJA, incentivando-os a se afirmarem como sujeitos 

de direitos, evitando ficar reféns de experiências de subcidadania. A partir dessa premissa 

promovemos encontros nos quais os envolvidos da investigação puderam expressar opiniões 

baseadas em suas experiências pessoais, escolares e profissionais, incorporando seus saberes à 

pesquisa, com a finalidade de ensejar o engajamento, agregar conhecimento, dinamizar e 

potencializar o processo de ensino-aprendizagem alinhado com a tecnologia digital, 

corroborando, assim, com o empoderamento desse público, cada vez mais segregado pela 

sociedade. No que concerne aos impactos sociais, o incentivo ao manuseio de softwares 

digitais nas salas de aulas auxilia a reduzir as desigualdades educacionais, na medida em que 

os estudantes são incluídos ao mundo digital, contribuindo para o fortalecimento da cidadania 

e utilizam mais um recurso para potencializar as aprendizagens. 

O uso das tecnologias digitais na educação, como recurso didático, além de beneficiar 

as aprendizagens, ampliando as habilidades e competências da linguagem digital que estão 

previstas na BNCC, fortalece o uso da tecnologia e o letramento digital para comunicar-se, 

acessar, produzir, divulgar informações e conhecimentos, resolver problemas, estimular o 

protagonismo e autoria, possibilitando a análise e credibilidade das informações, a fim de 

trabalhar conteúdos da atualidade.  

Planejar aulas sobre métodos, como apurar fake news, a partir da análise acerca da 

veracidade de uma notícia, verificando sites confiáveis, qualidade da escrita, erros 

ortográficos, prestando atenção na data de publicação, distorção de imagens pelo uso de 

photoshop. Além disso, pesquisar o mesmo conteúdo em fontes diferentes evita a divulgação 

de notícias falsas, disseminação de discursos de ódio e incentivo a violência, intolerância e 

discriminação, além de desenvolver o senso crítico.  

Para além da construção ética e formação do senso crítico, as tecnologias digitais na 

educação estimulam a autonomia e criatividade do estudante, atuando como um agente ativo 
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do processo na construção do conhecimento; incentivam o trabalho em equipe, a partir de 

propostas integrativas, interativas e colaborativas, proporcionando um aprendizado mais 

dinâmico; auxiliam os professores a elaborar aulas dinâmicas; mudam a percepção do 

professor, colocando-o na condição de aprendente em parceria com os educandos, tornando-se 

parceiros de construção; desenvolvem a concentração; incentivam na capacidade do próprio 

educando, reconhecendo-o como produtor de conhecimento. 

No tocante aos impactos tecnológicos, consideramos a utilização da tecnologia pelos 

indivíduos, independente da geração, o seu maior impacto em nossa sociedade, especialmente 

nesse momento atual. Crianças, jovens, adultos e idosos utilizam recursos tecnológicos 

digitais em seu cotidiano, provocando mudanças no comportamento e no modo de viver. 

Além deste aspecto que abrange a sociedade, a pandemia de Covid-19 impulsionou o uso das 

tecnologias pelos profissionais da educação, propiciando maior habilidade na utilização 

desses recursos digitais pelos discentes e docentes, fortalecendo a temática desta investigação.  

São diversos os benefícios decorridos da tecnologia e, quando bem aplicados, são 

recursos que possibilitam a aprendizagem de forma dinâmica e atrativa, especialmente quando 

os sujeitos participam do processo de construção, como o do desenvolvimento do software 

proposto nesta investigação. Outros benefícios com o desenvolvimento do aplicativo são: 

desenvolver e ampliar habilidades no uso da tecnologia; incluir os educandos da EJA ao 

mundo digital; ampliar o conhecimento da linguagem digital, agregando mais elementos que 

possibilitem capacitar sua profissão; utilizar ferramentas do aplicativo visando potencializar 

as aprendizagens, como, também, elaborar propagandas e divulgar os serviços dos educandos 

da EJA que trabalhem de forma autônoma; ampliar vocabulário específico dessa linguagem, 

utilizando termos próprios da cultura digital; fazer uso qualificado das ferramentas digitais; 

compreender o pensamento lógico que envolve a tecnologia digital. 

Os impactos da tecnologia na vida das pessoas e da sociedade transformam as relações 

sociais, culturais, educacionais. Assim, acreditamos que, fortalecendo essa modalidade de 

ensino, os estudantes têm a oportunidade de vivencia como cidadãos de direito, não apenas de 

deveres, passando a ser reconhecidos culturalmente como sujeitos dignos, participando da 

sociedade ativamente.  



159 
 
 
 
 

Tais impactos incentivarão os estudantes da EJA com práticas que possam apoiá-los, 

para que se sentirem capazes, auxiliando-os a redefinir concepções, encorajando-os 

emocionalmente, planejando aulas com foco no protagonismo desse educando, validando sua 

história de vida, robustece o processo de ensino-aprendizagem, a prática docente e, 

consequentemente a modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos. 

Nesse contexto, é indiscutível que as tecnologias digitais possibilitam contribuir com o 

processo de aprendizagem, reduzindo a desigualdade, promovendo a equidade, incentivando 

os sujeitos a se reconhecerem como produtores de conhecimento e do seu potencial. São 

muitos os desafios a serem superados nessa modalidade de ensino, portanto, quanto mais 

pesquisadores investigarem nessa área, professores se engajarem, teremos conquistas com 

mais políticas públicas que priorizem esse público. 

Por fim, temos a certeza de que a pesquisa aplicada e participante foi exitosa, uma vez 

que implicamos os sujeitos envolvidos no processo em prol da EJA e trouxemos contribuições 

tecnológicas, para que estudantes e professores potencializem o processo de ensino-

aprendizagem e ampliem suas habilidades tecnológicas, de acordo a realidade de cada um. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Chegamos ao final da nossa investigação com resultados exitosos. Constatamos a 

validação do uso das tecnologias digitais a partir dos smartphones nas salas de aula, por ser 

considerado um dispositivo móvel, no qual os indivíduos têm maior habilidade, preços 

variados e acessível a diversos públicos. Outro aspecto considerado na investigação é que 

tecnologias digitais estão inseridas em nossa sociedade, atuando de forma significativa no 

cotidiano dos indivíduos, podendo representar um fator de inclusão e justiça social. Refletir 

acerca do uso das tecnologias no âmbito educacional representa um grande desafio e, no 

contexto da EJA, o desafio se intensifica, vez que envolve as especificidades dessa 

modalidade de ensino, faixa etária, aspectos sociais e financeiros diferenciados, gerações 

distintas, demandas individuais e coletivas díspares. 

Partindo desse pressuposto, o problema desta investigação nos guiou a perceber como 

as tecnologias digitais podem potencializar a aprendizagem nas salas de aula da EJA, 

mediados pelos educadores, visando contribuir para a igualdade de oportunidades, criando 

condições para que os educandos da EJA tenham acesso ao mundo digital na 

contemporaneidade. Entendemos que o processo de aprendizagem perpassa pela construção 

de um cidadão crítico, que conheça, se aproprie dos direitos e exerça os deveres na sociedade. 

Nessa acepção, reconhecemos a escola como uma grande aliada ao desenvolvimento desse 

sujeito crítico-social, com o papel de socializar e democratizar o acesso ao conhecimento, 

incentivar os estudantes a apreender a cultura do direito à educação ao longo da vida e se 

posicionar na sociedade de forma digna.  

O objetivo geral nos assessorou a delinear os processos necessários para a realização 

da investigação, e foi alicerçado na análise da importância de utilizar as tecnologias com 

apoio de aplicativos digitais nas salas de aula da EJA, com o propósito de inovar e 

potencializar processo de ensino-aprendizagem e, sobretudo, integrar o sujeito da EJA ao 

mundo digital. Para contribuir com o alcance do objetivo geral, aplicamos os objetivos 

específicos que consistiam em analisar a situação do uso das tecnologias por parte dos 

professores e alunos da EJA, visando a integração das tecnologias móveis nas salas de aula; 

explorar aplicativos gratuitos disponíveis nas plataformas on-line com a participação dos 
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membros da pesquisa e desenvolver um software com a colaboração dos partícipes da 

pesquisa.  

No tocante ao primeiro objetivo específico, identificamos que os docentes e discentes 

apresentaram uma relação proximal com as tecnologias digitais, utilizando, principalmente, 

smartphones, no campo pessoal, demonstrando habilidades para enviar mensagens, utilizar 

redes sociais, fazer compras, solicitar transportes, nos respaldando a assentir que essas 

habilidades dariam suporte na utilização dos aplicativos digitais para fins pedagógicos. Outro 

aspecto validador foi a pandemia Covid-19 ter impulsionado o uso dos dispositivos móveis e 

outros equipamentos digitais como aliados para garantir a aprendizagem e estabelecimento de 

vínculo do professor com o aluno, ampliando as habilidades tecnológicas. 

Em se tratando do uso das tecnologias digitais na prática pedagógica, foi percebido 

que ainda estão sendo inseridas de forma incipiente, exploratória e fragmentada. Nas trocas de 

diálogo, nos encontros de grupo focal, os professores que apresentavam know-how com a 

tecnologia a utilizavam para realizar os planejamentos, atividades e, nas práticas em sala de 

aula, eram inseridas a partir de uma sequência didática, sem uma sistematização continuada 

ao longo do ano. Portanto, a exploração dos recursos digitais na rede municipal de Salvador 

depende da iniciativa e do interesse do professor. 

Foram apresentadas pelos membros da pesquisa inúmeras dificuldades para incorporar 

os recursos digitais, tais como: baixa qualidade da conectividade e/ou internet disponível 

apenas na secretaria da escola; falta de equipamentos tecnológicos e/ou falta de manutenção; 

incompatibilidade entre os equipamentos disponíveis nas escolas com os softwares atuais. 

Além disso, escassez de políticas para formação de professores voltadas para a tecnologia, 

infraestrutura básica inadequada nas escolas, dificultando, assim, uma implementação eficaz 

das tecnologias educacionais. 

Um dos partícipes da pesquisa relatou que, para realizar uma proposta pedagógica 

apoiada pelo recurso digital, precisou compartilhar sua própria internet com os educandos. 

Outros integrantes da pesquisa relataram a necessidade de levar cabos conectores para aplicar 

a proposta de aula planejada, como também foi exposto que os equipamentos ficam trancados 

em armários, com receio de serem danificados ou mesmo roubados da unidade escolar. 
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Diante do exposto, os dados da investigação demonstraram que o educador sabe 

manusear as tecnologias digitais, investem em formações gratuitas disponíveis na internet ou 

mesmo custeiam esses cursos para ampliar suas habilidades tecnológicas, contudo existem 

diversos limitadores que estão fora do alcance do educador. Fica evidenciado na pesquisa que 

o professor que adere ao trabalho alicerçado pela tecnologia em prol de uma aprendizagem 

dinâmica, significativa, é pelo desejo de fazer o diferente, sem ou com pouco suporte da rede. 

Cabe ao município propiciar um suporte e formação eficazes, a fim estimular as 

potencialidades das práticas pedagógicas com o suporte da tecnologia.  

Mesmo diante das dificuldades enfrentadas pela EJA, é importante seguir na busca 

constante para incluir esse público ao mundo da linguagem digital, fortalecendo esses 

estudantes. Sob essa luz, os educadores perceberam na investigação que o acesso à tecnologia 

digital permite uma renovação na dinâmica das aulas, motiva o educando, amplia o acesso ao 

conhecimento, possibilita a construção de saberes, promove e estimula o protagonismo dos 

sujeitos aprendentes. Para os discentes, o estudo foi uma forma de validar seus saberes, de 

incentivar a acreditar no próprio potencial, ser incluído na era digital, ampliar suas habilidades 

no uso da tecnologia, favorecer o diálogo, socializar conhecimentos, desenvolver um olhar 

crítico acerca dos direitos de cada cidadão. 

Para além dos dados analisados, adicionou-se a desconfiança de uma educanda 

participante da pesquisa acerca da tecnologia digital atuar como um distrator na sala de aula, 

questionando o uso da internet pelos alunos, por entender que poderia prejudicar a atenção 

durante as aulas, dispersando a atenção nas redes sociais. Perante o exposto, entendemos que 

o modelo pedagógico precisa ser reestruturado em parceria com os educandos, a partir de 

reflexões acerca de análise crítica diante do uso da tecnologia na sala de aula. As práticas 

conteudistas que inviabilizam ações inovadoras crítico-reflexivas estão perdendo espaço na 

contemporaneidade, dando lugar a metodologias focadas no protagonismo do educando, a fim 

de potencializar os processos educativos e ampliar a criticidade do estudante. 

Coadunados à evolução das práticas pedagógicas, as tecnologias no âmbito 

educacional permitem ampliar o olhar crítico do educando, com o propósito de perceber 

novas possibilidades de aprendizagem, como também entender a tecnologia no sentido de 

aprender com a tecnologia, e não aprender tecnologia. Dessa forma, a tecnologia será 
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utilizada para além da instrumentalização do educando e será compreendida como 

aprendizagem para o longo da vida e servirá como contribuição para promover a inclusão 

social e digital, respeitando a diversidade. 

Sob esta compreensão, sem um suporte eficiente de infraestrutura do sistema 

educacional como um todo do governamental, da União, estados e municípios, os índices que 

refletem os indicadores no Brasil continuarão alarmantes. Sabemos que a legislação da 

Educação de Jovens e Adultos tem como propósito o acesso à Educação, com foco na 

igualdade de oportunidades, tendo em vista o bem social, porém as leis têm sido legitimadas a 

partir de muitas lutas e sua aplicabilidade depende do reconhecimento, respeito e cobrança da 

sociedade aos preceitos estabelecidos.  

Vivenciamos arbitrariedades constantes para que essas leis sejam efetivadas. A título 

de exemplo, retrocedemos com a realidade apresentada nas escolas da rede municipal de 

Salvador, nas quais, neste ano de 2022, foram fechadas mais de quarenta escolas da Educação 

de Jovens e Adultos. Em meio às discussões de ampliar ofertas de vagas, aprimorar 

aprendizagem com metodologias que atendam às especificidades desse público, avançar em 

como potencializar as aprendizagens dos estudantes a partir de recursos tecnológicos (p.97) e 

amplificar a inclusão desses cidadãos à sociedade, a comunidade da EJA foi surpreendida 

com o fechamento de instituições de ensino. 

Além do pouco apoio à EJA pelo município de Salvador, na esfera federal houve a 

extinção do SECAD (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade), 

responsável por esta modalidade de ensino e outras da área da Educação, o que resultou no 

baixo investimento do setor. Portanto, torna-se cada vez mais necessário empoderar a 

comunidade da Educação de Jovens e Adultos para reivindicar por políticas públicas mais 

urgentes e efetivas. 

Outro aspecto que afetou essa modalidade de ensino foi a pandemia Covid-19, 

acarretando diversos entraves à sociedade e a Educação de Jovens e Adultos foi bastante 

atingida com a pausa do ensino. Estudantes amarguraram o desemprego, tiveram uma baixa 

significativa na renda, por serem em sua maioria autônomos (diaristas, manicures, 

confeiteiros) e precisaram aprender a lidar com a tecnologia, quando possuíam acesso, 
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especialmente, os estudantes idosos, que possuem pouca habilidade em manusear os 

dispositivos móveis. 

Múltiplos são os desafios rumo ao caminho de uma educação digna e equânime para 

todos os cidadãos, e a instituição escolar constitui-se como um espaço profícuo ao 

desenvolvimento de práticas democráticas, no qual o respeito à dignidade humana é essencial. 

Nessa acepção, consideramos prioritário avançar na busca da democracia, visando uma 

educação justa e de ações que atenuem a desigualdade social que presidem a 

contemporaneidade, em especial na modalidade da Educação de Jovens e Adultos.  

Diante do aqui discutido, percebemos as adversidades e desafios a serem superados, 

porém, é preciso seguir com o compromisso pela busca do direito à educação para todos. Sob 

essa perspectiva, discutimos nesta investigação a inserção da tecnologia digital, como meio de 

legitimar o direito à cultura digital e equidade social desses estudantes, incentivando a 

mobilidade no âmbito educacional, a partir do uso e do desenvolvimento de softwares digitais 

com suporte dos docentes e discentes da EJA, visando potencializar e dinamizar o processo de 

ensino-aprendizagem.  

Entendemos que o acesso às tecnologias digitais pode representar um fator de inclusão 

e justiça social, pois atua na construção do conhecimento, no acesso à informação, à 

comunicação, interferindo na praticidade do cotidiano, e, em algumas situações são pré-

requisitos para o mercado de trabalho. É válido ressaltar que o uso da tecnologia como um 

recurso de aprendizagem é apenas uma das categorias que precisam ser ampliadas. Sabemos 

que para construir uma base sólida é preciso priorizar os problemas socioeconômicos, 

sobretudo os ligados à desigualdade, à valorização carreira e formação continuada dos 

docentes e da infraestrutura das escolas. 

À vista do supracitado, fica a critério de cada profissional da educação, a partir de suas 

possibilidades e interesses, analisar a sua prática e, como protagonista que também é, 

encontrar as melhores estratégias e propostas que, mesmo diante de tantos desafios, permitam 

aos estudantes da EJA assumir o papel de cidadãos com dignidade. 

Prosseguindo com a verificação das considerações finais, o segundo objetivo 

específico, que corresponde à análise dos aplicativos digitais, foi uma das etapas mais 

importantes da investigação por possibilitar a troca de informações, validar a voz dos 
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educadores e educandos da EJA e alcançar os dados para aplicar o terceiro objetivo 

específico, que foi desenvolver o software digital a partir dos critérios que foram mapeados e 

elencados pelos partícipes da pesquisa. Vale ressaltar que após trocas de informações, 

concluímos que a implementação das tecnologias nas escolas públicas, por si só não garante 

que os educandos construam o conhecimento (p.89), sendo preciso um conjunto de ações 

pedagógicas, compreendendo a tecnologia como um recurso, alinhado à metodologia de 

aprendizagem, pautado na interação, participação ativa dos estudantes alicerçado por uma 

nova postura do professor, que atue como mediador, orientador, curador, incentivando a 

socialização e mediação de saberes, em consonância com o agir reflexivo e crítico.  

Usar a tecnologia nas salas de aula da EJA é um desafio, em função das 

especificidades dessa modalidade de ensino e dificuldades já apresentadas, porém, pode vir a 

se constituir como um instrumento promissor no processo de ensino/aprendizagem das 

escolas públicas no contexto educacional atual, especialmente nessa configuração de 

conectividade e de dispositivos móveis digitais mais acessíveis às classes de baixa renda.  

Desenvolver um aplicativo pedagógico também foi outro desafio. Após a coleta dos 

dados, pensamos num software que atendesse aos critérios discutidos no grupo focal e colocá-

los em prática. Partindo dessa premissa, idealizamos um aplicativo sem custos, que pudesse 

ser utilizado off-line, não ocupasse a memória do celular do educando, sem propagandas, 

simples de manuseio e que garantisse acesso ao desenvolver com o usuário para tirar 

possíveis dúvidas, para futuramente atualizá-lo, também, de forma gratuita. E, após a 

conclusão do desenvolvimento do aplicativo, ele ainda precisa ser aprovado nas lojas virtuais, 

que solicitarão ou não a aprovação, precisando de mais suporte do programador, ou seja, 

precisa de todo um aparato de um profissional analista de sistema e que realize essa proposta 

gratuitamente. Atualmente desenvolver um software é relativamente caro e se não for cobrado 

para elaboração, há custos para o usuário, nesse sentido, consideramos o produto dessa 

pesquisa de grande valia para a comunidade da EJA e, como já apresentado anteriormente, é 

um aplicativo destinado a EJA, e não um aplicativo para ser adaptado e utilizado na Educação 

de Jovens e Adultos. 

Por fim, conseguimos desenvolver o software em parceria com os partícipes da 

pesquisa, com aprovação da loja on-line, no qual o usuário poderá baixar gratuitamente para 
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utilizá-lo da melhor maneira que convier, de acordo os objetivos de cada um a partir do link 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facsoft.phototexteja ou pesquisando na 

Google Play Store pelo nome do aplicativo. É de grande relevância que pesquisadores se 

dediquem a essa temática, envolvendo a EJA para estimular, incentivar os profissionais da 

educação a se mobilizarem, promovendo mudanças com ações locais nas escolas, 

experenciando, construindo, se reconhecendo como produtores de conhecimento e mantendo 

a EJA em processo de visibilidade, impedindo o ocultamento dessa modalidade de ensino.  

Além do supracitado, essa pesquisa também tem como objetivo ampliar a publicização 

e divulgação sobre o trabalho do uso das tecnologias de forma colaborativa, beneficiando 

pesquisadores que desejam ampliar e transformar a Educação de Jovens e Adultos a partir do 

uso das tecnologias nas salas de aula e, quem sabe, este estudo desperte pesquisadores a 

desenvolver outros aplicativos que atendam às demandas da EJA. 

Trazemos como sugestão para investigações futuras pesquisas que envolvam práticas 

pedagógicas com suporte das tecnologias móveis nas salas de aulas, incentivando o 

desenvolvimento de mais softwares que atendam as especificidades da EJA. Sabemos que as 

pesquisas são significativas e possibilitam inúmeros caminhos, porém, é importante validar os 

saberes da comunidade escolar, as práticas dos educadores, as falas dos educandos, para criar 

condições de se construir um novo trabalho, valorizando assim o que já está consolidado. 

Torna-se essencial refletir acerca de pesquisas que estejam focadas na crítica ao educador, 

mas tê-los como parceiros de construção, engajando e valorizando a profissão de ser e estar 

professor.  

Essa investigação permitiu realizar uma análise dos aplicativos já disponíveis na 

internet o que já garantiriam a realização da pesquisa, porém adicionamos o desenvolvimento 

do software digital para enriquecer ainda mais o estudo, propiciar mais um recurso de 

aprendizagem para a EJA e fomentar outras pesquisas. A aplicabilidade do software 

desenvolvido na presente pesquisa em parceria com os colaboradores, abre caminho para uma 

investigação posterior com os colaboradores da pesquisa nas salas de aula da EJA para uma 

revisão e atualização do aplicativo num futuro estudo numa pesquisa de doutorado.  

Por fim, concluímos nossas considerações legitimando a instituição escolar como um 

local de dinâmica coletiva privilegiada, visando reconhecer os estudantes da EJA como 
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sujeitos de direitos, bem como validamos as tecnologias digitais como um recurso a mais para 

potencializar e dinamizar as aprendizagens dos educandos da Educação de Jovens e Adultos, 

com destaque para a abertura de possibilidades que visem ampliar a inclusão social e digital, a 

equidade e a justiça social do nosso país. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: ROTEIRO DA ENTREVISTA COM PROFESSORES DA EJA 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS, MESTRADO PROFISSIONAL - MPEJA 

 

Caro(a) Professor(a). 

Este roteiro aplica-se apenas a orientar a elaboração de trabalho de pesquisa o 

qual tem como responsável Danielle Sobral Porto Costa, sob a orientação do 

Prof. Dr. Antônio Amorim. 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral demonstrar a necessidade de utilizar 

as tecnologias digitais nas salas de aula da EJA das escolas municipais de 

Salvador para inovar o processo de ensino-aprendizagem. A sua participação é 

muito importante para a efetivação desta pesquisa, pois você que atua na função 

de Professor pode me fornecer informações sobre o assunto de maneira fidedigna. 

Saiba que em hipótese alguma será revelado a sua identidade neste estudo, tendo 

a certeza de que estará eticamente resguardada quando a sua identificação. Para 

que o registro seja feito de maneira mais fiel possível, gostaria de sua autorização 

para gravá-la. 

 

Nome do Entrevistado(a):________________________________________ 

Data da entrevista:  /  /   

Formação:____________________________________________________  
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Tempo de atuação na função de professor:___________________________ 

Tempo de atuação na unidade:____________________________________ 

 

1. Você utiliza dispositivos digitais no seu cotidiano? Com qual função? 

2. Em sua opinião, as tecnologias podem auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem? De que forma? 

3. Você utiliza algum recurso tecnológico no dia a dia na sala de aula? 

Quais? Quantas vezes na semana? 

4. Na escola em que trabalha há uma sala para trabalhar com os 

equipamentos tecnológicos? Utiliza esse espaço com frequência? Por 

quê?  

5. A escola municipal em que trabalha tem acesso a internet nas salas de 

aula? Consegue acessar a internet com facilidade na escola?  

6. A gestão ou a Secretaria de Educação incentivam aos professores a 

utilizar os recursos tecnológicos digitais? 

7. Para você, a tecnologia pode transformar a educação? Em que aspecto? 

8. Para você, quais são as soluções tecnológicas que podem ajudar os 

estudantes, os professores e as escolas? 

9. Em seu cotidiano, no desempenho de sua função enquanto Professor(a) da 

EJA, quais as dificuldades encontradas para utilizar as tecnologias 

digitais? 

10. Quais habilidades/competências/conhecimentos considera necessários 

para utilização das tecnologias digitais nas salas de aula da EJA? 

11. Poderia sugerir qual a melhor forma para o trabalho com as tecnologias 

digitais de acordo a sua realidade e da escola em que trabalha? 
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APÊNDICE B: ROTEIRO DA ENTREVISTA COM ALUNOS DA EJA 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS, MESTRADO PROFISSIONAL - MPEJA 

 

Caro(a) estudante(a). 

Este roteiro aplica-se apenas a orientar a elaboração de trabalho de pesquisa o 

qual tem como responsável Danielle Sobral Porto Costa, sob a orientação do 

Professora Jocenildes Zacarias. 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral demonstrar a necessidade de utilizar 

as tecnologias nas salas de aula da EJA das escolas da Rede Municipal de 

Educação de Salvador para inovar o processo de ensino-aprendizagem. A sua 

participação é muito importante para a efetivação desta pesquisa, pois você que é 

estudante da EJA pode me fornecer informações sobre o assunto da pesquisa de 

maneira verdadeira. Saiba que em hipótese alguma será revelado a sua identidade 

neste estudo, tendo a certeza de que estará eticamente resguardada quando a sua 

identificação. Para que o registro seja feito de maneira mais fiel possível, gostaria 

de sua autorização para gravá-la. 

Nome do aluno da EJA:________________________________________ 

Data da entrevista:  /  /   

Profissão:____________________________________________________  

Ano/série que está cursando:_____________________________________ 

Por qual razão deixou de estudar:_________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 
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1. Você utiliza algum dispositivo digital no seu dia a dia, tais como 

smartphone (celular), Smart TV? Com qual finalidade utiliza esse 

dispositivo?  

2. Em sua opinião, as tecnologias podem auxiliar no processo de 

aprendizagem? De que forma?  

3. Você utiliza algum recurso tecnológico no dia a dia na sala de aula? 

Quais? Quantas vezes na semana?  

4. Você gostaria de aprender novos conhecimentos utilizando novos 

recursos digitais na sua escola? 

5. Para você, utilizar recursos tecnológicos nas salas de aula podem ajudar 

na aprendizagem dos alunos?  

6. Você gostaria de participar da pesquisa para ajudar a desenvolver um 

aplicativo para EJA. Qual a sua sugestão?  
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

DA PESQUISA 

 

Prezado (a) participante:  

 

Venho solicitar a sua colaboração no sentido de preencher este questionário, com o objetivo 

de selecionar os professores para colaborar com a pesquisa "Uso das tecnologias das digitais 

nas salas de aulas da EJA, com o desenvolvimento de um aplicativo pedagógico". Serão 

garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas. Todos os 

dados informados serão preservados, não havendo riscos de identificá-lo (a) em qualquer 

circunstância. A pesquisadora disponibiliza-se a esclarecer quaisquer dúvidas sobre as 

atividades da pesquisa proposta.  

Desde já, agradecemos a sua contribuição e atenção. 

Atenciosamente,  

 

Danielle Sobral Porto Costa 

Pesquisadora Mestranda do MPEJA - UNEB  

 

Em função da pandemia de Covid-19, o questionário abaixo foi enviado via aplicativo de 

WhatsApp para a seleção dos professores que participaram da pesquisa. 
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APÊNDICE D:  ENTREVISTA – ALUNOS DA EJA:  

 

Entrevista aplicada com os alunos da Educação de Jovens e Adultos.  

PESQUISA: A gestão do uso das tecnologias da informação e comunicação, nas salas de aulas de 

alunos da EJA, com o desenvolvimento de aplicativos pedagógicos. 

PESQUISADOR: Danielle Sobral Porto Costa 

ATIVIDADE: Entrevista  

SUJEITO: Aluno(a) 

 

I – DADOS PESSOAIS  

Escola que estuda atualmente: 

Nome do aluno da EJA:    

Data da entrevista:  

Profissão:  

Ano/série que está cursando:  

E-mail:  

 

1. Você utiliza algum dispositivo digital no seu dia a dia, tais como 

smartphone (celular), Smart TV? Com qual finalidade utiliza esse 

dispositivo?  

2. Em sua opinião, as tecnologias podem auxiliar no processo de 

aprendizagem? De que forma?  

3. Você utiliza algum recurso tecnológico no dia a dia ou na sala de aula? 

Quais? Quantas vezes na semana?  

4. Você gostaria de aprender novos conhecimentos utilizando novos 

recursos digitais na sua escola?  

5. Você gostaria de participar da pesquisa para ajudar a desenvolver um 

aplicativo para EJA. Qual a sua sugestão?  
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APÊNDICE E – Planejamento e encaminhamentos dos encontros do Grupo Focal. 

 

1º Planejamento do encontro de grupo focal. 

 

TEMA: USO DE TECNOLOGIAS NA EJA PELOS ALUNOS E PROFESSORES 

LOCAL: Plataforma Google Meet DURAÇÃO: 1h30 

OBJETIVOS DO ENCONTRO: 

Fazer um acolhimento a partir de uma conversa informal 

Apresentar o proposta para os colaboradores. 

Ouvir a opinião dos participantes acerca da proposta da pesquisa. 

 Discutir com os colaboradores a importância de trabalhar com as tecnologias nas salas de 

aula, a partir de uma escuta sensível para nortear a pesquisa. 

QUESTÕES NORTEADORAS: 

O que vocês já sabem acerca do uso da tecnologia na educação? 

Para você é importante essa integração: tecnologia e educação? 

  Que tecnologias digitais utilizam no deu dia a dia? 

   Utilizam essa tecnologia com seus alunos? Por quê 

METODOLOGIA DA RODA: 

Acolhimento e apresentação dos participantes. 

Apresentação da dinâmica, dando início à discussão; 

Proposição das questões norteadoras; 

Incentivo a participação dos colaboradores; 

Mediação das falas incentivando a escuta sensível e objetividade da fala. 

Definição da data do próximo encontro. 

PRINCIPAIS PONTOS LEVANTADOS: 

Apresentação e integração dos colaboradores. 

Conhecimentos prévios acerca do tema. 

Importância de trabalhar com as tecnologias. 
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Uso de aplicativos habituais pelos professores e alunos da EJA. 

Uso ou não da tecnologia digital na sala de aula. 

DELIBERAÇÕES: 

Definir a data do próximo encontro. 

Transcrever falas dos participantes. 

  Elaborar gráficos a partir dos dados coletados. 

 

 

2º Planejamento do encontro de grupo focal. 

TEMA: USO DE TECNOLOGIAS NA EJA PELOS ALUNOS E PROFESSORES 

LOCAL: Plataforma Google Meet DURAÇÃO: 1h30 

OBJETIVO DO ENCONTRO: 

Discutir com os colaboradores, alunos e professores da EJA, possibilidades de uso das tecnologias nas salas 

de aula. 

QUESTÕES NORTEADORAS: 

Vocês apoiam o uso das tecnologias nas salas de aula? O que pensam acerca da integração das tecnologias 

na educação? 

Quais tecnologias poderiam ser utilizadas nas salas de aula da EJA no processo de ensino aprendizagem? 

Quais aplicativos vocês utilizam no dia a dia?  

Concordam em ajudar a desenvolver um aplicativo voltado para a modalidade da EJA? 

  Quais são as sugestões de funções para contemplar no aplicativo a ser desenvolvido? 

METODOLOGIA DA RODA: 

Acolhimento e integração dos participantes. 

Apresentação do tema, objetivos e propósitos da pesquisa. 

Apresentação da dinâmica, dando início à discussão; 

Proposição das questões norteadoras; 

Incentivo a participação dos colaboradores; 

Mediação das falas incentivando a escuta sensível e objetividade da fala. 

Definição da data do próximo encontro. 

PRINCIPAIS PONTOS LEVANTADOS: 

Integração das tecnologias nas salas de aula de forma contextualizada, abarcando as demandas 

dos alunos da EJA 

Uso de aplicativos habituais pelos professores e alunos da EJA. 
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3º Planejamento do encontro de grupo focal. 

Funções que podem ser incorporadas ao aplicativo pedagógico a ser desenvolvido.  

Definir qual a tecnologia a ser trabalhada com os educandos, de acordo a realidade da escola, 

dos alunos e professores. 

DELIBERAÇÕES: 

Definir a data do próximo encontro. 

Transcrever falas dos participantes. 

  Elaborar gráficos a partir dos dados coletados. 

  Definir junto ao colaborador de TI um encontro para analisar as informações coletadas e como desenvolver o 

app a partir dos dados. 

TEMA: USO DE TECNOLOGIAS NA EJA PELOS ALUNOS E PROFESSORES 

LOCAL: Plataforma Google Meet DURAÇÃO: 2h00 

OBJETIVO DO ENCONTRO: 

Apresentar os aplicativos escolhidos para análise e porquê dessas escolhas. 

Analisar aplicativos educativos de uso gratuito visando o desenvolvimento do aplicativo com apoio dos 

colaboradores da pesquisa. 

 

QUESTÕES NORTEADORAS: 

Fizeram a análise crítica do aplicativo de uso do cotiano? O que percebeu de benéfico ou o que acha que é 

preciso melhorar no aplicativo? 

Com base em nossas discussões anteriores e na sua análise, quais os critérios que devemos elaborar para 

analisar os aplicativos? 

Com base nesses critérios como podemos analisar osaplicativos? 

Como podemos avaliar cada aplicativo de um modo geral? 

METODOLOGIA DA RODA: 

Acolhimento e integração dos participantes. 

Apresentação dos objetivos. 

Apresentação da dinâmica, dando início à discussão; 

Proposição das questões norteadoras; 

Incentivo a participação dos colaboradores; 

Mediação das falas incentivando a escuta sensível e objetividade da fala. 

Definição da data do próximo encontro. 

PRINCIPAIS PONTOS LEVANTADOS: 
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Definição dos critérios para análise dos aplicativos. 

Análise dos aplicativos. 

Conclusão das análises. 

DELIBERAÇÕES: 

Definir a data do próximo encontro. 

Transcrever falas dos participantes. 

  Elaborar gráficos a partir dos dados coletados. 

  Definir junto ao colaborador de TI outro encontro para analisar as informações coletadas e como 

desenvolver o app a partir dos dados. 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO. 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS, MESTRADO PROFISSIONAL - MPEJA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO 

N
O 

466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome do 

Participante:_______________________________________________________ 

Documento de Identidade no:_________________________________ Sexo: F (   ) M (  ) 

Data de Nascimento:  / /  

Endereço:__________________________________________Complemento:__________ 

Bairro:_________________________________ Cidade:_________CEP:_____________ 

Telefone: (    )       

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: A GESTÃO DO USO DAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NAS SALAS 

DE AULAS DE ALUNOS DA EJA,  COM O DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVO PEDAGÓGICO. 

2. PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: DANIELLE SOBRAL PORTO COSTA, 

mestranda do programa de pós-graduação do Mestrado Profissional de Jovens e 

Adultos – UNEB. 
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III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A 

PESQUISA: 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: A GESTÃO 

DO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 

NAS SALAS DE AULAS DE ALUNOS DA EJA, COM O DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVO PEDAGÓGICO, de responsabilidade da pesquisadora DANIELLE 

SOBRAL PORTO COSTA, docente da prefeitura Municipal de Salvador, que tem como 

objetivo analisar a necessidade de utilizar as tecnologias nas salas de aula da EJA nas 

escolas Municipais de Salvador para inovar o processo de ensino-aprendizagem. 

A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer benefícios para aplicação de ações 

pedagógicas inovadoras e políticas públicas que auxiliem e garantam o uso das tecnologias 

nas salas de aula da Educação de Jovens e Adultos; Possibilitar o acesso à informação, 

colocando o cidadão em contato com diferentes conteúdos, linguagens e diversidades,  

desenvolvendo a autonomia intelectual; Fortalecer o processo de conquista da equalização 

social, incluindo os estudantes da EJA no mundo digital, evitando ficar reféns de algo que 

não dominam e sentirem-se pertencentes a sociedade contemporânea da era digital, 

promovendo a justiça social, contribuindo assim, para atenuar as desigualdades sociais; 

Possibilitar a inclusão e justiça social dos educandos da modalidade da EJA não apenas dos 

aspectos econômicos, científicos, mas também dos aspectos sociais; Ampliar a 

publicização, divulgação sobre o trabalho do uso da tecnologia em sala de aula; Beneficiar 

pesquisadores que desejam ampliar e transformar a Educação de Jovens e Adultos a partir 

do uso das tecnologias nas salas de aula; Contribuições para a comunidade no qual os 

participantes estão inseridos e para a sociedade, possibilitando a promoção de qualidade de 

vida, uma vez que terão a possibilidade de se apropriar das tecnologias digitais que podem 

proporcionar maior qualificação tanto para uso das tecnologias no âmbito pessoal, 

educacional quanto no profissional. 

Acreditamos que conhecimento é um dos principais fatores de superação das 

desigualdades sociais e em parceria com as tecnologias é uma oportunidade para uma nova 

leitura de mundo, oportunizando um pensar educacional diferenciado, bem como contribuir 

para aprimorar as práticas de ensino tendo as tecnologias como auxílio a educação, 
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interligando o aluno a realidade da contemporaneidade e demonstrando que as tecnologias 

estão disponíveis para agregar aos recursos já existentes. 

Caso aceite o Senhor(a) responderá um questionário elaborado pela aluna Danielle 

Sobral Porto Costa do curso de Mestrado em Educação de Jovens e Adultos. Devido a 

coleta de informações o senhor poderá se sentir constrangido(a) ou desconfortável. Vale 

ressaltar que há possibilidade de danos à dimensão psicológica, social, cultural do ser 

humano, em qualquer etapa da pesquisa e dela decorrente, como também poderá sentir-se 

vulnerável com relação a capacidade de tomar decisões em decorrência de fatores 

individuais e poderá  se sentir reduzido em função de alguma limitação da autonomia em 

alguma etapa da pesquisa. Todo processo é voluntário e o(a) Sr(a) poderá responder apenas 

as perguntas que desejarem ou se afastar da pesquisa sem nenhum prejuízo de qualquer 

natureza. Não haverá nenhum gasto ou remuneração resultante da participação da pesquisa. 

Garantimos que sua identidade será tratada com sigilo e, portanto, o Sr(a) não será 

identificado. Caso queira o(a) senhor(a) poderá, a qualquer momento, desistir de participar 

e retirar sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a 

pesquisadora ou com a instituição. Quaisquer dúvidas que o (a) senhor(a) apresentar serão 

esclarecidas pela pesquisadora e o Sr(a) caso queira poderá entrar em contato também com 

o Comitê de ética da Universidade do Estado da Bahia.  Esclareço ainda que de acordo 

com as leis brasileira o Sr(a) tem direito a indenização caso seja prejudicado por esta 

pesquisa.  O(a) senhor(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato dos 

pesquisadores, que poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 

qualquer momento.  

 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 

CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS 

 

PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Prefº. Antônio Amorim 

Endereço: Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 

Telefone: 71 3117-2200, E-mail: antonioamorim52@gmail.com      
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