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RESUMO  

 

Há um bom tempo se ouve falar em novas tecnologias educacionais no contexto da 

educação básica, afirmando-se inclusive que vivemos em uma nova era digital, no entanto, essa 

perspectiva do digital que caracteristicamente é sem fronteiras, parece encontrar barreiras, de 

acesso pelos sujeitos que estão cercados pelos muros das escolas. Ressaltamos, que pouco se 

tem feito e aprendido com esse avanço tecnológico. Ainda, assim, o professor se vê, obrigado 

a mudar sua prática pedagógica em sala de aula, pois o público já não é mais o mesmo, é 

imprescindível reconhecer que atualmente as práticas sociais de leitura e escrita, seja o sujeito, 

alfabetizado ou não, são uma característica pungente da emulsão midiática.  

É possível observar em diversas escolas da educação básica pública, a presença de um 

arsenal tecnológico disponível, mas nem sempre acessível, e em alguns casos, sem uso 

apropriado, ou abandonado por falta de qualificação técnica dos sujeitos educativos, revelando 

um grave problema. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), tais questões parecem se 

acentuar, especialmente pela presença de diversos mitos que emergem constantemente nesse 

cenário, o principal deles, é a crença de que os sujeitos adultos e idosos, estão fora das práticas 

sociais e de seu invólucro tecnológico, ainda que, reconheçamos que esses sujeitos, muitas 

vezes estão apartados socialmente segundo a análise de Gohn (2010, p. 35) a respeito das novas 

referências sociais, chegando a afirmar que “[...] as novas referências serão os pobres e 

excluídos, apartados socialmente pela nova estruturação do mercado de trabalho”. 

Diante de tal fato, questionamos: será que os professores da EJA conhecem a realidade 

social, os traços de identidade e usos da linguagem pelos sujeitos que estão sendo formados em 

suas turmas? Tal problema conclama respostas que ultrapassam a condição do jovem e do 

adulto na sociedade contemporânea. Perpassa pela noção de transformação social, apresentada 

por Robert Castel (2012) em sua obra; “As metamorfoses da questão social” onde ele discute a 

questão social com foco no mundo do trabalho, a exemplo de sua análise sobre os “sobrantes”, 

os “excedentes”, os “supérfluos”; aqueles que pela vulnerabilidade e precarização de vínculos 

sociais, são vistos sob o signo da “inutilidade social”.  

A questão perpassa ainda pela noção de identidades fragmentadas de Stuart Hall (2000) 

cujo pensamento sobre as identidades as coloca dentro de uma teoria social, e para isso ele 

postula que há o surgimento de novas identidades que fragmentam o indivíduo contemporâneo. 

Essa seria uma crise das identidades por tendências demasiadamente recentes e ambíguas, na 

qual o fenômeno social não oferece afirmações conclusivas ou julgamentos seguros. 
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A questão também contempla a noção de linguagem híbrida, que para Santaella (1996, 

p.140) “[...] inaugurou a passagem da escrita do papel para a tela eletrônica [...] a um só tempo, 

escrita, desenho, diagramação, página, quadro, animação e sequência”, de modo que a 

linguagem vem se tonando cada vez mais hipermidiática, habilitada pelos computador e 

dispositivos moveis próprios desse tempo, em constante evolução que, impede os sujeitos de 

acompanhá-la sincronicamente.  

Para discutir o problema acima descrito, alguns objetivos foram traçados: analisar 

narrativas de professores em ambientes online, concernente a sua prática pedagógica digital na 

EJA; contextualizar as falas dos professores nesses ambientes; propiciar discussões teóricas 

acerca nas novas tecnologias digitais e suas possíveis aplicações na EJA. Para alcançar esses 

objetivos, além de buscar evidencia teóricas em autores conceituados que discutem a temática 

do digital e questões pedagógicas contemporâneas, desenvolvemos a metodologia de pesquisa 

com inspiração na técnica da netnografia “um tipo de pesquisa etnográfica adaptada as 

contingências especiais dos diversos tipos de interação social mediada por computador” 

(KOZINETS, 2014, p. 26). 

Assim, ao optarmos por analisar as falas dos professores que participaram do estudo, 

relatando brevemente como visualizam a aplicabilidade dos design didáticos produzidos e 

publicados em ambiente online no site; (http://designdidaticonaeja.wixsite.com/gileja) que 

dentre as diversas páginas de seu menu, há uma, intitulada: designs didáticos, que traz, além 

das propostas de atividades de design didático online para a EJA o comentário dos professores 

das disciplinas do currículo comum da EJA. Dentre as falas, destacamos uma em especial, 

“Utilizamos uma atividade cujo design prejudicou o entendimento dos sujeitos e não alcançou 

o objetivo e ressignificamos com uma nova proposta didática mais eficaz”. 

(Prof. Geografia/EJA). Essa fala demonstra claramente, como o professor tem consciência de 

que as atividades para EJA devem ser meticulosamente pensadas, e quando não se atinge o 

objetivo, é necessário, realizar mudanças, especialmente se for uma atividade digital. 

Os sujeitos envolvidos no processo dessa pesquisa de cunho qualitativo, são professores 

da EJA, membros do grupo de pesquisa, sujeitos e subjetividades online, que tem seus estudos 

direcionados a atuação dos sujeitos e das subjetividades contemporâneas ligadas a questão das 

tecnologias digitais, das comunidades virtuais, identidades, singularidades e pluralidades em 

rede; a produção de material didático pedagógico e design didático na web no contexto da EJA 

e as autorias. Essas categorias temáticas estão amplamente discutidas na dissertação de 

mestrado de Fernandes (2016). 

Dentre as inúmeras discussões realizadas no grupo de pesquisa e estudos, são comuns, 

falas de professores preocupados em como conquistar o respeito dos alunos da atualidade, ao 

buscar incorporar novas formas de ensino/aprendizagem, a partir do uso de práticas sociais 

digitais, o que é dificultoso se o professor não moderniza suas aulas. Os professores têm 

consciência que as práticas de antes já não podem ser as mesmas nos tempos atuais. O quadro 

negro de giz que usávamos antes, praticamente não se usa em tempos atuais, a máquina de 

escrever foi substituída por computadores e a sala de aula precisa sofrer também adaptações, 

não podemos mais ficar presos a sala física, precisamos migrar para espaço virtual.   

A situação real do professor da EJA nesses dias, requer desse profissional uma boa 

formação para usar pedagogicamente as mídias educacionais e envolve também como e para 

que usar as mídias.  Muitos professores ainda têm uma visão deturpada da tecnologia. Sobre 

esse aspecto sinaliza Paulo Freire, (1984, p. 1) “O avanço da ciência e da tecnologia não é tarefa 

de demônios, mas sim a expressão da criatividade humana. Por isso mesmo, as recebo da melhor 

forma possível. Para mim, a questão que se coloca é: a serviço de quem as máquinas e a 

tecnologia avançada estão?” . Essa consciência, somente o professor pode desenvolver, pois ele 
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é o agente de mudança e transformação em primeiro plano na sala de aula. Seu papel 

transformador, deve possibilitar desenvolver um trabalho que permita aos alunos abrir os olhos 

para enxergar o real sentido da difusão midiática, a ponto de buscar o seu espaço, o seu lugar 

no mundo, transformado em aldeia global, como defendem os mais otimistas. O fato é que o 

uso das novas tecnologias digitais pode aproximar alunos e professores, além de ser útil na 

exploração dos conteúdos de forma mais interativa. Dessa forma o aluno se sente mais à vontade 

em seu universo escolar. 

A experiência de pesquisa e estudos no campo do digital, vem mostrando que  o uso 

pedagógico das mídias pelos professores ainda é incipiente uma vez que a navegação é voltada 

para pesquisa de material pronto em ambientes com pouca interatividade, com objetivos de 

repetição, aplicando as atividades tal qual encontradas, sem adaptação, aspecto que certamente 

seria criticado por Freire (1992, p. 79) para quem o refazer [...] “não significa, contudo repeti-

lo, tal qual, mas fazê-lo de novo, numa situação nova, em que novos ângulos, antes não 

aclarados, se lhe podem apresentar claramente; ou se lhe abrem caminhos novos de acesso  ao 

objeto”. 

Os avanços tecnológicos não estão presentes apenas em salas de aula, essas tecnologias 

estão presente em hospitais, empresas, bancos e até mesmo em feiras livres com o uso dos 

cartões de credito, por exemplo. O professor como mediador do conhecimento deve se sentir 

impelido interagir e propiciar condições de interação. No que diz respeito as tecnologias 

educacionais, embora saibamos que grande parte dos docentes não conseguem acompanhar esse 

avanço, uma mudança se faz necessária na prática, no sentido de ser mais inclinada ao uso das 

mídias sociais digitais, softwares e aplicativos, inserindo a sala de aula no contexto do 

ciberespaço. 

 

Palavras chave: EJA; Era digital; Práticas pedagógicas digitais.  
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