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RESUMO 

O presente estudo faz uma reflexão acerca do processo de formação de professores 

para o uso das novas tecnologias em suas práticas no ensino de língua materna na 

Educação de Jovens e Adultos - EJA. Como questão norteadora, a pesquisa indaga: como 

vem acontecendo a formação dos professores de língua portuguesa para o uso das novas 

tecnologias na Eja? Temos como principal objetivo analisar como as tecnologias da 

informação e comunicação interagem com o processo ensino aprendizagem da língua 

portuguesa na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Este estudo está 

fundamentado nas seguintes concepções teóricas: Borges (2005), Dantas (2012), Frigotto 

(1996), Kleiman (1995), Lévy (1999), Lopes (2006), Nóvoa (1995), Oliveira (2017), Rojo 

(2009), Soares (2008) entre outros autores que discutem o tema que está sendo estudado. 

A educação pensada pelo viés do uso das novas tecnologias ainda nos dias atuais gera 

diversos questionamentos, especificamente no que tange à prática do professor de 

português acerca do uso das novas tecnologias. Vivemos atualmente numa era digital, 

porém ainda é um desafio para muitos educadores o uso das novas tecnologias em suas 

práxis, por isso se faz necessária uma reflexão ao redor da educação e do uso das mídias 

digitais, com o intuito de favorecer competências tecnológicas, especificamente no que 

tange aos professores de língua portuguesa da educação de jovens e adultos (EJA). O 

processo de Inclusão Digital constitui-se como base da sociedade da informação. As 

escolas precisam ser o espaço de formação desses sujeitos, pois a realidade educacional 

mudou bastante nos últimos anos, exigindo cada vez mais que a escola acompanhe essas 

mudanças, possibilitando condições de uso das novas mídias como instrumento essencial 

na transmissão do saber e construção do conhecimento. Segundo Borges (2005), as 

tecnologias da informação e comunicação (Tic) podem servir de instrumentos para as 

práticas democráticas, desde que os indivíduos tenham acesso físico e intelectual às 

informações estabelecidas nesses meios. No entanto, “é certo que com o incremento do 

fluxo da informação e da comunicação também se aprofundam as desigualdades sociais” 

(OLIVEIRA, 2009, p. 213). Por esse motivo, “faz-se necessária a implementação de 

políticas que conduzam à inclusão dos segmentos educacionais em que se encontram os 

mais desassistidos socialmente das ações de políticas públicas. Segundo Moita Lopes 
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(2006), é preciso atentar para o fato de que a linguagem não acontece num vácuo social 

e que textos orais e escritos têm o seu sentido construído por interlocutores localizados 

num mundo social. Assim sendo, é possível que situemos os discursos, pois as múltiplas 

exigências que a contemporaneidade impõe à escola irão multiplicar grandemente as 

práticas e textos que nela circulam e são abordados. Assim sendo, será importante, 

segundo Rojo (2009), “a ampliação e democratização tanto das práticas e eventos de 

letramentos como do universo e da natureza dos textos que nela se encontram”. Tal 

afirmação nos faz refletir acerca da necessidade da reconstrução de um projeto educativo, 

que valorize e fortaleça a educação de jovens e adultos, sem deixar de lado as 

particularidades dessa modalidade de ensino e as expectativas desses educandos que, por 

algum motivo, não conseguiram completar a sua escolaridade no período previsto.” Isso 

porque, ainda segundo essa autora, “assim, será cumprido um dos papeis da escola, o de 

tornar possível que seus alunos possam participar das várias práticas sociais que se 

utilizam da leitura e da escrita na vida diária de forma crítica e democrática” (ROJO, 

2009, p. 31). Esse novo advento de letramento repercute na introdução e expansão das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC). Com elas, o processo de troca e 

disseminação da informação e comunicação se torna muito mais dinâmico. Com isso, 

pode-se considerar que a inclusão digital é um dos processos que antecedem o letramento 

digital, pois a partir daí o professor deve passar de ser um transmissor de informação para 

um facilitador da aprendizagem. Segundo Kleiman (1995), pode-se afirmar que a escola, 

a mais importante das agências de letramento, preocupa-se não com o letramento como 

prática social, mas com apenas um tipo de letramento: a alfabetização e o processo de 

aquisição de códigos (alfabético, numérico), ou seja, o espaço escolar especificamente da 

educação de jovens e adultos tem como foco o aprendizado da língua por um viés 

exclusivamente voltado para a decodificação, deixando de lado o contexto social da 

língua e a realidade a qual o sujeito está inserido. Nesse sentido, Dantas (2012) enfatiza 

que, para o sucesso do desenvolvimento da leitura e da escrita no público jovem e adulto 

da EJA, depende da atuação profissional do professor e da sua formação que 

necessariamente precisa levar em consideração, questões históricas, saberes já construído 

e o contexto histórico desses sujeitos. A inserção da tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) na educação de jovens e adultos é tida como uma ferramenta basilar, 

pois favorece a mediação do professor com o aluno de forma eficaz, abrindo grandes 

possibilidades de aprendizagem. O surgimento das novas tecnologias da informação e 

comunicação tem, não só influenciado e modificado o cotidiano das pessoas, mas também 

desafiado o educador acerca de sua prática pedagógica. O professor de língua materna da 

EJA precisa estar inserido em tais avanços tecnológicos e, com isso, poder, a partir de 

suas práticas cotidianas, proporcionar aos educandos, aprendizados voltados para a sua 

realidade. Segundo Lévy (1999), é inconcebível negar que, desde as últimas décadas do 

século XX, o mundo está consumido pelas tecnologias da comunicação. Basta olhar a 

maneira como ele se relaciona, como move sua economia, sua política, sua arte, sua 

sabedoria e sua espiritualidade, para ver que, em tudo, os processos técnicos de 

comunicação estão se adentrando à vida cotidiana dos sujeitos envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem. Essa tecnologia é indispensável na maioria das áreas de trabalho 

atuais, pois a técnica já se constitui como um elemento essencial na construção de 

conhecimentos e relacionamentos que vêm mudando completamente a maneira de as 

pessoas pensarem, de se comunicarem, de conviverem umas com as outras e com o 

mundo. Para Frigotto (1996), “um desafio a enfrentar hoje na formação do educador é a 

questão da formação teórica e epistemológica”. E essa tarefa não pode ser delegada à 

sociedade em geral. “O locus específico de seu desenvolvimento é a escola” (NÓVOA, 

1991, p. 24) e universidade, nas quais se articulam as práticas de formação-ação na 
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perspectiva de formação continuada e da formação inicial. As mudanças que vêm 

ocorrendo nos últimos anos, especialmente no que tange ao avanço da tecnologia, geram 

grande relevância especialmente nos setores públicos e privados da educação, trazendo 

para o centro das discussões atuais o tema Letramento Digital, especialmente o uso das 

novas tecnologias nas aulas de língua portuguesa na EJA e mostrando como pode 

impactar de maneira direta na prática dos professores, podendo se tornar um passo 

decisivo para o acréscimo de novas metodologias na prática cotidiana do docente de 

língua materna da EJA. Partimos do pressuposto de que os professores e professoras 

precisam conhecer os gêneros discursivos e linguagens digitais que são utilizados pelos 

alunos, com o objetivo de integrá-los de maneira construtiva ao cotidiano escolar a partir 

de leituras e produções textuais voltadas para a produção de sentidos, tendo como foco 

os mais variados aspectos multimodais que tais textos podem apresentar, ou seja, a 

multimodalidade está presente nas múltiplas linguagens que utilizamos em situações de 

comunicação. Dentre as limitações com que se defrontam os processos de formação 

permanente e sistemática de professores da EJA, sobressai a descontinuidade político-

administrativa, caracterizada por políticas inadequadas e pela falta de avaliações 

sistemáticas. “Por outro lado, os professores que atuam nessa modalidade de ensino 

precisam apropriarem-se de conhecimentos que lhes possibilitem uma reflexão sobre o 

perfil do alunado de EJA” (OLIVEIRA, 2009, p. 213). Vale aqui ressaltar “a 

necessidade de uma formação continuada para que professores possam conhecer novos 

modos de significação e dar enfoque, durante suas aulas, às práticas linguageiras que 

ocorrem na sociedade, o que resultará na consciência crítica dos alunos no que tange aos 

aspectos contextuais e textuais do uso da linguagem” (MORRA-ROTH, 2008, p. 36). “É 

aprendendo que percebemos ser possível ensinar” (FREIRE, 2011, p. 16). Segundo 

Nóvoa (1995, p. 17), “a formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se 

nesse esforço de inovação e de procura dos melhores percursos para a transformação da 

escola”. Esta investigação tem como método de procedimento o estudo a pesquisa-ação, 

aliada a uma abordagem qualitativa, com a realização de entrevista semi-estruturada e 

observação dos sujeitos envolvidos. A partir dessa modalidade de estudo que retrata uma 

unidade em ação, embasada no contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno 

pesquisado. Com tais instrumentos, pretendemos verificar e analisar o uso de textos 

multimodais através das mídias tecnológicas em suas práticas diárias em sala de aula. 

Após o processo de pesquisa preliminar realizado, com os resultados obtidos, iremos dar 

início às oficinas de formação de professores, levando em consideração que o processo 

de formação não deve ser imposto, mas proposto a partir da necessidade dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa. Tais sujeitos serão professores da língua portuguesa da EJA do 

município de Arataca-Bahia que atuam no segundo seguimento de tal modalidade e que 

se mostrarem disponíveis e interessados em participar da pesquisa.   A princípio, as 

oficinas serão desenhadas em quatro encontros teóricos práticos, com os dias a serem 

discutidos com os professores e gestores, em que será trabalhado como tema a 

importância da formação do professor de língua portuguesa da EJA para o uso dos 

recursos tecnológicos em sua prática pedagógica e os benefícios que tais recursos trazem 

para a prática docente. Esperamos que essa pesquisa apresente como contribuição, 

discussões que tragam para o âmbito acadêmico, da práxis pedagógica e social questões 

sobre letramento digital e inclusão social, temas esses que carecem de um olhar especial, 

sob pena de se assistir, com o desenvolvimento tecnológico intenso da atualidade, um 

distanciamento cada vez maior da utilização das novas tecnologias no processo de ensino 

da língua materna na educação de jovens e adultos. 
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