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RESUMO 

Uma breve analise no ambiente de ensino e aprendizagem de Jovens e Adultos 

já demonstra a influência das novas tecnologias neste âmbito. Iremos entender 

facilmente que a informatização e a tecnologia digital tem um papel muito 

importante nas práticas que envolvem o ensino e a aprendizagem. Este artigo 

mostrará quais são os principais aspectos da influência dessa nova realidade 

tecnológica na educação de jovens e adultos e as barreiras que podemos 

encontrar com o uso desses recursos. Esse avanço tem feito um grande 

diferencial tanto no conteúdo quanto na didática escolhida, transformando essa 

prática em dinâmica e inovadora, onde essa transformação faz a diferença na 

rotina e na vida de professores e alunos, nos apresentando uma nova forma de 

aprender e ensinar. 

Palavras-chave: Tecnologia digital; Ensino e aprendizagem na EJA; Didática 

de ensino. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir dessa visão do uso da tecnologia a favor do processo em questão, podemos 

reconhecer que a mesma é fundamental e que cada vez que as utilizamos nunca é 

igual da próxima, ou aquele uso nos dará novas oportunidades ou nos ensinará algo 

que certamente não precisaremos aprender outras vezes. Antigamente podíamos 

ouvir falar com frequência das tecnologias digitais nos cursos de tecnologia, mas 

hoje podemos encontrá-la em qualquer ambiente acadêmico, inclusive nos ambientes 

de ensino de Jovens e Adultos.  

 Os recursos tecnológicos na educação também tem a função de materiais de 

apoio técnico, como o computador, o retroprojetor, a lousa digital, o tablete, e até 

mesmo a impressora, para tornar o processo didático e interativo ao mesmo temo, 

mais produtivo, e que de certa forma acabe envolvendo mais os alunos e permitindo 

ao professor uma nova vivência.      
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 No sistema educacional sempre existiu a interferência de algum tipo de 

meio de comunicação como mediador do conhecimento que complementa e dá apoio 

ao professor em sua relação pessoal e direta com a turma, além de permitir que os 

alunos interajam uns com os outros, aprendendo e ensinando mesmo que alguns não 

consigam enxergar dessa forma. A sala de aula é uma tecnologia, onde reúnem-se 

várias pessoas e um professor com o intuito de que haja uma troca de conhecimento, 

desta mesma forma, a lousa, o livro, o projetor, e outros matérias são também 

ferramentas tecnológicas pedagógicas que mediam o conhecimento entre o conteúdo 

proposto e o aluno. 

 A principal razão desse apanhado geral que envolve educação e tecnologia é 

o fato de que podemos notar cada vez mais a presença da tecnologia influenciando o 

comportamento humano. De modo que, se observarmos iremos enxergar que a partir 

do momento em que qualquer inovação é buscada, é só e somente só para que se 

desenvolva um trabalho mais prático e de certa forma mais coeso.  

 A proposta da implantação da tecnologia no ambiente de ensino e 

aprendizagem de Jovens e Adultos é aprimorar, incrementar e tornar cada vez mais 

completa a transmissão e absorção do conhecimento, envolvendo e incentivando os 

alunos para que todos tenham as mesmas oportunidades ou que cada um consiga ir 

em busca do seu aprimoramento através desses meios e siga no seu ritmo desfrutando 

das oportunidades que lhes são dadas, pois, a cada dia esses meios são colocados à 

disposição da educação e da vida das pessoas com o intuito de somar.   

 A proposta que a tecnologia, enquanto processo, traz para a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) promete fazer o diferencial na adaptação do homem sob os 

aspectos culturais, históricos e sociais. Dentre suas vantagens destacamos os 

elementos facilitadores do conhecimento que proporcionam novas maneiras de 

apreender. Dentro do mundo globalizado e dinâmico no qual estamos inseridos 

torna-se indispensável pesquisar e refletir sobre as metodologias de ensino através do 

uso da tecnologia como processo facilitador da aprendizagem.  

 As instituições de ensino acabam compondo um cenário onde é preciso 

tomar algumas decisões em relação aos avanços tecnológicos que lhes apresentam 

novas condições didáticas e pedagógicas, porém acabam trazendo consigo um leque 

de mudanças associadas a si, como por exemplo: mudanças ambientais e 

tecnológicas associadas a nova realidade. A grosso modo, no ambiente tecnológico 

do qual fazemos parte, onde todos os olhares são voltados para esse sistema 

educacional que vem sendo conquistado pela tecnologia, é importante que se pense 

na inserção de um modelo de prática de ensino que valorize a tecnologia como aliada 

e dissipadora do conhecimento, além disso que permita não somente a inserção mas 

também a inclusão dos alunos da modalidade EJA nesse ambiente novo. Para que 

tenhamos sucesso neste processo é fundamental que as instituições escolares 

atendam a esse requisito reconhecendo as novas necessidades de adaptação e 

inclusão digital, que a associação do ensino com a tecnologia traz. 

 

METODOLOGIA  

 É a partir desta visão que este artigo pretende reunir os altos e baixos da 

qualificação da metodologia de ensino através do uso das tecnologias como 

facilitadores da aprendizagem e, neutralizar em uma busca de novas realidades, 

novas propostas que envolvam professores e instituições de ensino em uma situação 

nova, acolhedora dessa proposta. A partir dessa linha de pensamento iniciaremos a 



 

____________________________________________________________ 
 I REUNIÃO REGIONAL SUL DOS ALFAEEJAs 

3 

problemática: Docência na Educação de Jovens e Adultos: Qual a influência da 

tecnologia na sua prática? 

 Com base nesse objetivo foram realizadas entrevistas com docentes do 

curso de Segurança do Trabalho da modalidade PROEJA (Programa de Educação de 

Jovens e Adultos) do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA) Campus Santo Amaro para analisarmos os diferentes pontos de vista em 

relação ao uso das ferramentas tecnológicas com alunos desta modalidade. 

 É muito importante que educadores e educandos lembrem que a forma de 

falar, de escrever, a forma de dar aula, os livros, as revistas, são também tecnologia, 

e que, por incrível que pareça, os educadores já vêm trazendo tecnologia para a 

educação desde muito antes do que possamos imaginar. Mas, é o contato, a relação 

com essas tecnologias que as tornam naturais a eles, diferentemente de lidar com as 

tecnologias digitais, em especial, que são discriminadas e desvalorizadas por muitos. 

 Falar de “Tecnologia na Educação” é as vezes muito mais favorável, para 

alguns educadores, do que falar de “Tecnologia Educacional”, pois a última indica 

que existe algo diretamente relacionado a educação nas tecnologias envolvidas. Já a 

abordagem referente a “Tecnologia na Educação” indica que tecnologias que foram 

destinadas para outros fins, como por exemplo a internet, o computador e outros 

podem se tornar indispensáveis no âmbito escolar de modo que possamos repensar 

como as circunstancias do ambiente educacional não as exploraram a mais tempo. 

 Fazendo referência a fala, a escrita, a leitura e bem mais tarde o texto 

impresso, como livros, revistas e jornais, um dia tiveram a necessidade de surgir e 

provavelmente com um intuito não ligado a educação. No entanto, atualmente na 

EJA mesmo tendo aberto as portas para a tecnologia, ainda que de forma parcial, 

acaba se tornando pendente no seu processo de adaptação, pois muitos alunos não 

tem acesso a essas tecnologias, alguns porque não tem condições de adquirir ou 

porque suas escolas não oferecem ainda esse tipo de equipamentos ou caracterizam 

desnecessários ou de alto custo. 

 Existem também os professores que não gostam muito de lidar com esse 

processo de inovação e acabam mantendo um padrão de prática de ensino que não 

mudam nunca. Porém, Já podemos admitir que o computador e os equipamentos que 

nos dão acesso a internet e a qualquer conteúdo educativo, comunicativo e 

informativo, já estão nos apresentando um nível mais avançado de busca e aquisição 

de conhecimento, não somente na EJA como também nas outras modalidades de 

ensino. Frente a essa nova realidade, de interferência da tecnologia na educação de 

jovens e adultos, podemos listar alguns benefícios que são frutos dessa fusão entre 

aplicação da educação através de meios tecnológicos: O acesso à internet, a troca 

rápida de arquivos através de correios eletrônicos (Ferramentas de E-mail), a 

projeção da imagem através do Datashow, a interatividade proporcionada pela lousa 

digital, às funcionalidades do computador interativo presente nas escolas públicas, os 

jogos educativos, os aplicativos que têm o propósito de transmitir conhecimentos, as 

redes virtuais de ensino e entre outros. Portanto, deparamo-nos com a necessidade de 

acompanhar como se dá o impacto tecnológico educacional.  

 Os equipamentos e as ferramentas tecnológicas, como por exemplo: os 

computadores, as impressoras, os projetores, as câmeras, as lousas digitais e outros, 

além de ter conquistado um papel importante na sociedade tem ocupado seu espaço 

no ambiente escolar com a função de mediar e enriquecer os processos de ensino e 

aprendizagem, já que podem aprimorar tanto a forma quanto os integrantes que 
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compõem o sistema de ensino e aprendizagem nos diversos níveis. Sendo assim, não 

podemos deixar de admitir que esse processo de melhoramento, através das 

tecnologias, vem evoluindo na medida em que os resultados avaliativos vêm à tona e 

a expectativa é que alunos e educadores acompanhem esse processo a fim de manter 

esse ciclo de transformação no meio escolar e têm feito muita diferença na EJA. 

Afinal, estamos numa geração onde a cada momento surge um novo tema, uma nova 

abordagem e nada melhor do que meios tecnológicos para nos auxiliarem no 

acompanhamento dessas informações. 

 Para a educação e outras vertentes os fundamentos, as práticas pedagógicas 

e a tecnologia se tornaram fatores primordiais no processo de ensino e aprendizagem 

de qualquer conteúdo e em qualquer modalidade, além disso, de certa forma tem 

relação entre si. Assim, podemos afirmar que tecnologia é uma forma de aquisição de 

conhecimento e, por que não dizer, interativa. Porém, a tecnologia não tem valia 

alguma se não soubermos como, para que e quando usá-las. Com essas analogias 

compreendemos que o uso da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem será 

de grande importância se utilizada para esses fins e da maneira adequada e na 

proporção em que nossas necessidades pedirem. 

 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As tecnologias aplicadas na Educação de Jovens e Adultos constroem um contexto 

educacional que envolve a descoberta, a criação, a autonomia e demonstra que as instituições 

de ensino, de forma geral, constroem um ambiente destinado em especial para a 

aprendizagem, com direito a vários recursos para que haja sucesso nesse propósito, 

permitindo que o aluno construa o seu conhecimento, baseado nas suas necessidades 

individuais e forma de aprendizagem. 

Essas novas tecnologias, se associadas a uma proposta pedagógica bem elaborada 

se tornam de grande importância para aprendizagem, a partir do momento em que forem 

visualizadas pelos profissionais da área da educação como ferramenta, como material de 

apoio, ferramentas, podendo se transformar em facilitadores de aprendizagem, tornando-se 

assim mediadores, incentivando o aluno a construir seu próprio conhecimento, onde o 

mesmo começa a ter um papel principal, reconhecendo e suprindo suas próprias 

necessidades. 

Esses recursos tecnológicos, transformados em instrumento e 

disponibilizados ao professor e ao aluno, acabam sendo transformados em grandes 

agentes de mudanças para a melhoria da qualidade do sistema de ensino. Isso 

depende de professores bem formados que tenham conhecimentos sólidos da didática 

e dos conteúdos, que tenham um bom desenvolvimento de práticas pedagógicas que 

utilizem essas novas tecnologias como uma ferramenta que possa atender as 

necessidades de cada um e necessidades coletiva também, é importante também que 

estimulem a construção autônoma e a capacidade de reflexão, além de tudo isso, que 

promovam o desenvolvimento da capacidade intelectual e das relações interpessoais, 

levando ao crescimento acadêmico e à democracia responsável. 
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