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RESUMO 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Brasil, é uma, dentre outras modalidades de 

ensino, que tem partilhado do processo de inclusão digital (ainda que de maneira tímida), e 

consequente uso de alternativas usando recursos tecnológicos favoráveis a novas alternativas 

de aprendizagem.  

Obviamente que a aprendizagem, em todas as instâncias e modalidades de ensino, requer uma 

atenção especial, no entanto, este texto atenta-se para Educação de Jovens e Adultos, esta que 

não ocorre no período regular, e é demarcada por diversas problemáticas. Segundo Pontes e 

Moita (2011), estas problemáticas acontecem em relação a falta de formação continuada 

específica de professores para trabalhar com este perfil de estudantes, e a consequente falta de 

disciplinas específicas nas licenciaturas (o que ocorre, por vezes, como disciplina optativa). 

Além destes fatores, muitos estudantes trabalham no período de estudo e não conseguem 

acompanhar as aulas e os conteúdos, o que dificuldade a aprendizagem de forma satisfatória. 

 Para Silva e Oliveira (200-) 

O aluno jovem e adulto vem à escola com o domínio da linguagem, 

pois a aplica desde a mais tenra idade. Entretanto, esta linguagem 

precisa ser melhor elaborada para atender às necessidades impostas 

neste século em que a velocidade de produção e de difusão de novos 

conhecimentos exige de nós constantes atualizações e estas só serão 

possíveis através de práticas pedagógicas que proporcionem o 

desenvolvimento da leitura e do letramento com a compreensão do 

que se faz e para que se faz. (SILVA e OLIVEIRA, 200-, p. 2) 

Neste momento, Silva e Oliveira trazem algumas ponderações interessantes, como a 

adaptação da linguagem para as necessidades da sociedade (visando, também, a 

profissionalização) e a proposição de práticas pedagógicas que promova o desenvolvimento 
da aprendizagem de acordo as mudanças atuais, a era do conhecimento (ou era da informação) 

– a era tecnológica. 

Embora os nativos digitais (ou geração z), estes que partilham dos recursos tecnológicos 

desde o nascimento, tenham maior afinidade/sintonia com os aparatos tecnológicos, é preciso 

que a educação, como um todo, esteja atenta ao modo através do qual o educando solicita uma 

nova forma de desenvolver sua capacidade para interagir com as mudanças do conhecimento 

de uma sociedade em transformação, demonstra a necessidade do mesmo em adquirir novos 
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mecanismos que viabilizem esse novo processo. Mudanças estas que precisam caminhar com 

as diversas modalidades de ensino, inclusive, a EJA. 

A educação parece estagnar, apesar da chegada das Tecnologias de Informação e 

Comunicação Digitais. Não no sentido da diversidade de recursos e/ou tecnologias (celulares, 

computadores, jogos, dentre outros), mas no uso de diferentes métodos para galgar a 

aprendizagem de estudantes, tornando-os criativos e autores de seu processo de 

aprendizagem. Para tanto, é preciso de um intensivo trabalho docente para mediar estas 

situações de aprendizagem. 

Neste texto será feito um recorte do início do processo de escrita, perpassando pelo 

letramento até o letramento digital, bem como, socializar alternativas para trabalhar o 

letramento em turmas de Educação de Jovens e Adultos, no entanto, é preciso levar em 

consideração que cada turma possui um perfil único, precisando de adaptações/ajustes no 

projeto aqui exposto.  

Desde os primórdios da história da humanidade, anterior a escrita e ao alfabeto existiam 

outros meios de registrar o que acontecia e com isto passar informações, conhecido como 

período pré-histórico e com este surge a pintura rupestre. Com o passar dos tempos os 

símbolos evoluíram, partindo para a representação dos sons, posteriormente virando letras, 

progredindo até os dias atuais na forma como conhecemos o nosso alfabeto.Com o 

surgimento da escrita dá-se início a padronização destas representações gráficas.  

A necessidade de preservar a história e aperfeiçoar as técnicas de sobrevivência vem com a 

mudança do homem de nômade para sedentário, trazendo melhorias significativas na 

qualidade e praticidade no modo de viver.  

O alfabeto atual teve origem pelo alfabeto Fenício Arcaico. Com o adjunto da Terceira 

Revolução Industrial que teve como principais características e consequências: o uso da 

tecnologia e o seu desenvolvimento, com suas invenções e descobertas. Esta revolução mudou 

e continua a exercer influência até os dias atuais nas diversas áreas do conhecimento. 

Embora sejam confundidos o conceito de alfabetização e letramento, os mesmos possuem 

significados distintos mas ambos são indissociáveis. A alfabetização desenvolve habilidades 

de leitura e escrita, já o letramento faz com que a leitura e a escrita tenham sentido, 

proporcionando ao educando significação e contextualização, ao docente cabe mediar esta 

aprendizagem. O letramento convencional dá lugar ao letramento digital pela inclusão das 

tecnologias digitais com o advento da internet e com esta a necessidade de novas formas de 

comunicação e construção de conhecimentos. 

O letramento digital traz novas formas alternativas de aprendizagem, com isso é uma 

ferramenta muito interessante para a EJA, criando possibilidades e alternativas instigando a 

autoria neste projeto de ensino aprendizagem como ilustra a proposta de práticas de 

Letramento Digital para os alunos da EJA usando sites como o WIX e a mostra de jornais 

digitais como Scribus e Youblisher. 

Tomando como base que os educandos do EJA são ávidos consumidores de informações em 

diferentes tipos independente, vale deixar claro que a ferramenta utilizada para essa prática, o 

Scribus, é gratuita. O educador tem que ter em mente que o objetivo desta construção é o 

processo e não o produto final.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Desde o início da história, anterior ao processo de escrita propriamente dita, o homem pré-

histórico criou alternativas para efetivação da comunicação e registro de informações, 
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partindo da necessidade de ser e estar no mundo. Esta necessidade de comunicar perdura os 

séculos, mas vai modificando de acordo ao desenvolvimento e evolução da sociedade.  

A educação, assim com os diversos setores utilizam o arcabouço tecnológicos, seja para 

melhorar as condições de trabalho, seja para otimização dos serviços, seja para gerar 

condições significativas de aprendizagem. Estas condições favoráveis devem perpassar pelas 

distintas modalidades de ensino, trazendo maior autonomia aos sujeitos-cidadãos. 

A Educação de Jovens e Adultos é uma das modalidades mais carentes em relação a utilização 

de diferentes práticas pedagógicas, principalmente quando se trata da utilização de 

tecnologias. Por esse motivo, este artigo busca propor e enfatizar e a necessidade de práticas 

que contemple o letramento digital. 
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