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EIXO TEMÁTICO: MÚLTIPLAS LINGUAGENS, TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

DA COMUNICAÇÃO NA EJA: PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo é o resultado de uma experiência pedagógica na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), da Escola Maria Áurea Pimentel Ferreira, da Rede Municipal de Ensino, 

do Município de Serrinha/BA. O trabalho foi desenvolvido no sentido de desmistificar o 

alegado desserviço dos celulares para o bom desenvolvimento das aulas, gerando dilemas 

e até proibições para o seu uso nos espaços escolares. A pesquisa surgiu da polêmica 

sobre o uso do aparelho celular pelos estudantes jovens e adultos durante e fora das aulas. 

Alguns professores, se posicionavam contrários ao seu uso pela facilidade de troca de 

respostas durante as avaliações, pela distração que causa aos estudantes durante as aulas 

e até proibiam o uso dos celulares durante as suas aulas. Outros professores, se 

posicionavam a favor salientando que esses aparelhos, com o seu imenso poder de 

convergência, integram recursos que podem dinamizar o processo de construção do 

conhecimento da EJA, instigando para melhoria da aprendizagem dos estudantes jovens 

e adultos. Observa-se neste contexto, que há professores que proíbem e outros que liberam 

o uso de celulares na sala de aula. Assim, pelos aspectos sinalizados, levantamos os 

seguintes questionamentos: Quais os motivos e as possibilidades do uso do aparelho 

celular na sala de aula? De que modo utilizar o telefone móvel (celular) para potencializar 

as aprendizagens dos estudantes da EJA?  

Como referencial teórico, dialogamos com autores que abordam a temática: Moran (2008) 

que revela a ausência de propostas mais adequadas a sociedade da informação e do 

conhecimento nas escolas. Castells (2009) destaca, que os telefones celulares têm se 
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tornado uma das tecnologias mais utilizadas atualmente, comum em todas as idades, 

etnias e classes sociais, o que demonstra o potencial do uso desta tecnologia. Amadeu 

(2009) sugere que ao invés de proibir porque temos problemas por uso indevido nas 

escolas, devemos aproveitar para ensinar como as pessoas devem se portar com o celular. 

Côrtes (2009) também defende que atualmente, não podemos mais adiar o encontro com 

as tecnologias; passíveis de aproveitamento didático, uma vez que os alunos voluntários 

e entusiasticamente imersos nestes recursos – já falam outra língua, pois desenvolveram 

competências explicitadas para conviver com elas. Souza (2009), afirma que através do 

celular, o professor tem possibilidade de interagir com seus educandos enviando links, 

arquivos de vídeos, imagens, músicas e até atividades extraclasse; produzindo materiais 

a serem utilizados na sala de aula, como gravação de vídeo, documentários. Além dos 

recursos comuns dos celulares que podem ser explorados como calculadora, cronômetro, 

tradutor, câmera fotográfica e filmadora, calendários. Antonio (2010) evidencia outras 

experiências e sugestões pedagógicas para o uso pedagógico dos telefones moveis em 

sala de aula e fora dela, sinalizando que esse equipamento pode ser utilizado, colaborando 

para o avanço do processo ensino aprendizagem.   

Diante deste cenário, a pesquisa foi concebida objetivando diagnosticar os motivos e 

desdobramentos do uso dos aparelhos celulares nas aulas pelos estudantes jovens e 

adultos; refletir sobre as possibilidades do uso do celular como interface pedagógica para 

mediar a construção do conhecimento na EJA e propor algumas alternativas de como 

explorar os recursos didáticos de um telefone celular em turmas de EJA. 

O presente estudo pautou-se na abordagem qualitativa de pesquisa, desenvolvida por 

meio da pesquisa de campo utilizando como instrumento de recolha dos dados a 

observação indireta através da roda de conversa com um roteiro medianamente 

estruturado, com o objetivo de o pesquisador obter informações sobre a visão dos 

estudantes da Escola Maria Áurea Pimentel Ferreira (EMAPF) sobre os motivos e as 

possibilidades da utilização do aparelho celular nas aulas da EJA. Durante o bate papo na 

roda de conversa, os sujeitos interviram na produção da informação. Como instrumento 

de observação direta, foram utilizados durante a aplicação das oficinas, notas de campo e 

registros fotográficos feito com aparelho celular, onde o pesquisador fez a recolha das 

informações, sem se dirigir aos sujeitos interessados. 

O universo desta pesquisa se constituiu de 20 estudantes do Ensino Fundamental noturno 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na faixa etária entre 16 a 50 anos, da Escola 

Maria Áurea Pimentel Ferreira, na qual a pesquisadora exerce suas atividades 

profissionais, e que se encontra situada no Município de Serrinha/BA.  

A roda de conversa com o roteiro estruturado ocorreu em 13 de abril de 2015 e a aplicação 

das oficinas ocorreu no período de 11 de maio de 2015 a 11 de junho de 2015, 

respectivamente, deu-se a fase de observação direta dos dados coletados. A escolha desta 

escola e do período para realização da roda de conversa e das oficinas levou em 

consideração o calendário escolar, o horário das aulas de Língua Portuguesa (componente 

curricular de atuação da pesquisadora) e a proximidade da pesquisadora com os sujeitos 

envolvidos para realização da oficina. 

A principal motivação para a construção das oficinas nasceu da procura de respostas para 

a utilização do aparelho celular como aliado nas aulas da EJA. A atividade começa com 

a oficina “ A ética no uso da tecnologia”.  As Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação, trouxeram facilidades e conforto ao dia-a-dia e também alguns problemas, 

tais como os dilemas éticos surgidos durante seu uso. Nesta oficina, propomos o confronto 

do aluno com situações e contextos que exijam que ele manifeste opiniões, assuma 
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posições, elabore argumentos sobre as situações apresentadas que discutiam a questão do 

comportamento padrão de compartilhar tudo, sem muita análise sobre a pertinência desta 

ação em determinados contextos. É responsabilidade da escola através da reflexão e da 

ação demonstrar a importância do respeito ao outro. 

Na sequência preparamos a segunda oficina, intitulada “Ateliê de produções” – A 

proposta é que os estudantes produzissem textos “minicontos” sobre o uso da tecnologia.  

Estimulou-se a pesquisa e a interação com os outros autores e ilustradores, através de sites 

de relacionamentos e pesquisa no Google através dos celulares presentes na sala de aula. 

Todos os estudantes pesquisaram, ilustraram e criaram um miniconto com o apoio do 

celular que foram apresentados pelos próprios estudantes no “Sarau Literário da EJA” 

com imagens registradas desse momento. 

A terceira oficina, sugerida pelos estudantes, intitulada “ Nossas músicas, nossas 

identidades”, sugestionando que os estudantes apresentassem as músicas que eles 

escutam na escola nos aparelhos celulares durante as aulas, mesmo sem a autorização dos 

professores. Cada estudante apresentava a música de sua preferência, utilizando o seu 

aparelho celular, ouvíamos as músicas e discutíamos o que era dito nas letras. Conforme 

fui demonstrando interesse em ouvir os que meus alunos escutavam, eles foram trazendo 

mais músicas. Em alguns desses momentos, o grupo se juntava para cantar as músicas em 

coro, alguns dançavam. Pude observar que a música é um recurso encontrado pelos jovens 

para afirmarem sua identidade na escola, fazendo-se ouvidos por suas músicas. No 

segundo momento, foi solicitado que os estudantes preparassem gráficos com as músicas 

apresentadas para facilitar a análise e interpretação do conjunto de dados. Com a 

existência de diversos tipos de gráficos, os estudantes foram orientados a fazerem uma 

pesquisa sobre esta diversidade. A pesquisa foi realizada com o apoio do telefone celular. 

Após a conclusão da pesquisa, realizamos uma discussão sobre as diferentes 

representações gráficas e cada grupo apresentou o gráfico elaborado apresentando as 

músicas apresentadas pela turma. 

A quarta oficina, “Fazendo o nosso filme”, o trabalho evoluiu da seguinte forma, foi 

passado para os celulares dos estudantes por Bluetooth fotos retiradas durante os diversos 

projetos realizados na escola, objetivando escolher as fotografias que seriam utilizadas no 

vídeo. Após a seleção das fotografias, enviamos estas imagens para o notebook da escola, 

onde foi montado o vídeo através do Windows Movie Maker (que é um editor de filmes 

gratuito. Com ele, o usuário pode criar, editar e compartilhar seus filmes diretamente do 

computador). Os próprios alunos montaram o vídeo, pois muitos dominam o acesso as 

tecnologias, o vídeo destaca as principais atividades realizadas pelos estudantes e professores 

da EJA, com sonorização musical (uma das músicas apresentadas por eles na terceira oficina), 

mostrando os resultados dos trabalhos realizados no ano de 2015. O Vídeo foi exibido no 

encerramento das atividades letivas do ano de 2015, o “FESTEJA – Encerrando ciclos e 

iniciando novas etapas” que representa o encerramento do Ensino Fundamental II para os 

estudantes que concluíram o 7º e 8º ano. 

Nas oficinas, o ritmo e o tempo, as habilidades, as potencialidades e as dificuldades dos 

jovens e adultos foram respeitados, possibilitando que cada uma encontrasse seu 

caminho.  

A pesquisa de campo e a oficina realizada na escola, nos revela que no município de 

Serrinha não há leis e regulamentos escolares na rede pública municipal que proíbem o 

uso dos aparelhos celulares na escola, entretanto, é o (a) professor (a) que determina as 

regras de uso na sala de aula. Constatou-se também que, os estudantes jovens e adultos 

quando estão em aula vaga ou entediados com as aulas usam seus celulares para ouvirem 
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músicas, assistirem vídeos, entrarem nas redes sociais para comunicar-se. Cabe a escola, 

portanto, compreender as questões culturais e sociais relativas a este comportamento 

habitual dos jovens e adultos e que o uso perspicaz da tecnologia na sala de aula pode 

favorecer um ambiente de aprendizado mais colaborativo e envolvente para os estudantes 

jovens e adultos. 

A proposta apresentada foi bem aceita pelos estudantes da EJA, todos participaram, 

demonstrando interesse e interagindo de maneira produtiva e responsável no 

desenvolvimento das atividades sugeridas, tornando-se um ser ativo do processo ensino 

aprendizagem e não apenas um mero espectador da proposta. As oficinas, 

potencializaram ainda mais os trabalhos em grupo, corroborando para que um 

complementasse as ideias e as dificuldades do outro, apesar de observamos a habilidade 

que os estudantes mais jovens possuem para utilização da tecnologia, neste caso em 

especial o aparelho celular. 

Na avaliação realizada com os estudantes sobre a experiência do uso do celular na sala de 

aula, muitos declararam que a oficina superou as expectativas e os preconceitos com 

relação ao uso do celular na construção do conhecimento de Jovens e Adultos. 

Os dados coletados, demonstram que os estudantes possuem celulares e que carregam 

estes a todo momento, uma realidade que não pode ser ignorada pelos gestores e 

professores, pois o uso destes aparelhos hoje faz parte da construção da identidade juvenil. 

Cabe aos gestores e professores, compreenderem culturalmente o que significa o uso e a 

prática social dos estudantes da EJA com os seus respectivos celulares, tendo que 

coordenar os desdobramentos do uso do celular em sala de aula, desenvolver projetos, 

atividades que possam contribuir para aprendizagem dos estudantes da EJA. 

É imprescindível ainda, que os professores trabalhem para que essa tecnologia possa ser 

utilizada de forma, responsável, consciente e ética. É uma tarefa difícil, mas através da 

prática realizada na EJA, constatamos que é possível realizar atividades utilizando o 

aparelho celular na sala de aula e que este é um bom aliado na escola se for direcionado 

corretamente 

Fica evidente, nos estudos realizados que a tecnologia da informação e comunicação 

fazem parte da vida dos jovens e adultos e por isso mesmo, devemos utilizá-la a nosso 

favor, para envolver o estudante com seu processo de aprendizagem, reconhecendo seus 

conhecimentos e suas experiências. Outra questão, é que as escolas públicas sofrem pela 

falta de estrutura e recursos tecnológicos que poderiam ser supridos pelo uso dos 

aparelhos celulares que os estudantes carregam e que com vimos anteriormente, dispõem 

de uma infinidade de funções. Este relato de experiência não apresenta todas as 

possibilidades do uso do celular como recurso didático, deixando como possibilidade de 

pesquisa para trabalhos futuros. 

 

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos; uso do telefone celular; mediação da 

construção do conhecimento. 
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