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RESUMO 

 

A evolução da tecnologia trouxe consigo, vários benefícios em todo o mundo. Além de 

aumentar a eficiência, transformou o mundo em uma aldeia global e facilitou o acesso à 

informação. O setor educacional também não foi deixado para trás em explorar o recurso 

profundo da tecnologia. A utilização da informática na educação tornou-se mais do que 

apenas uma opção. Para uma aprendizagem eficaz, as partes interessadas do setor da 

educação encontraram formas de integrar o uso da informática e/ou tecnologia da 

informação nos processos de aprendizagem cotidiana tendo em vista erradicar a evasão 

escolar.  O interesse pelo desenvolvimento desta pesquisa foi motivado por refletir uma 

nova formação ao professor no contexto da EJA, porquanto é relevante que, na utilização 

dos recursos tecnológicos, haja compreensão sobre o uso desses recursos no processo de 

construção e estruturação do conhecimento por parte dos alunos. Esta pesquisa buscará 

estudar questões relacionadas ao trabalho com a Educação de Jovens e Adultos (EAD), 

mais precisamente com o trabalho efetivado na Escola Municipal Almirante Ernesto de 

Mourão Sá, localizado no bairro de Paripe em Salvador-Ba, que vem em ação conjunta 

com professores e demais comunidade, buscando aumentar a matrícula e permanência 

dos jovens e adultos nas aulas. Ressalta-se que, o turno noturno da Escola Municipal 

Almirante Ernesto de Mourão Sá, encontrava-se em vias de fechamento devido a baixa 

procura de estudantes da modalidade jovens e adultos para preenchimento das turmas. 

Diante do quadro agravante surgiu a inquietação da seguinte problemática: Qual 

estratégia imediata poderá ser utilizada pela/na escola e que atenda aos anseios do 

mercado de trabalho e necessidade estudantil do jovem e adulto que frequenta esta nossa 

unidade escolar de ensino? O objetivo desta pesquisa será promover ações pedagógicas 

para a permanência dos estudantes da EJA na Escola Mourão de Sá, a partir da utilização 

da informática na EJA como prevenção da evasão, cujo objetivos específicos serão: 

compreender causas que levam jovens e adultos a se matricular nesta modalidade de 

ensino EJA; aliar o Projeto Pedagógico da UEE com os documentos que norteiam a 

prática pedagógica da EJA; identificar junto aos estudantes da EJA as possíveis causas 

que os mantém frequentando esta modalidade de ensino e elaborar relatório final com os 

estudos e levantamentos a respeito da pesquisa proposta.  
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Para Andrade (2004) tanto a educação como a aprendizagem são processos do tempo de 

vida, eles não têm limite sobre quando começar e parar. Em nossas vidas diárias, 

aprendemos coisas novas e isso nos ajuda a mudar a maneira como nos deixamos.  Charlot 

(2001) enfatiza que, a educação nos fornece informações, e então temos que aprender e 

processar essas informações para nosso próprio uso. Diante disso, apreende-se que é 

muito importante tornar a utilização da informática como prevenção da evasão escola, em 

que a mesma seja acessível a qualquer momento pelos alunos da EJA.Seguindo nesta 

perspectiva, de um novo cenário político, econômico, social e cultural, Para tanto, as 

politicas de educação vigente tem buscado se aproximar do espaço escolar, por entender 

a necessidade de uma intervenção interdisciplinar neste espaço formativo, sobretudo, na 

Educação de Jovens e adultos (EJA). Esta intervenção diz respeito à intervenção nas 

demandas sociais que surgem no interior das escolas, passando também, pela contribuição 

curricular na formação dos sujeitos cidadãos para o exercício da cidadania.Para fazer a 

análise da Evasão Escolar no EJA nos dias atuais, se faz necessário a definição de alguns 

conceitos, bem como situá-los no contexto histórico da democracia brasileira. Nesta 

perspectiva, Antonio Costa (2000) afirma que, a tecnologia da informação tem a 

capacidade de acelerar a entrega da informação, de modo que essa habilidade pode ser 

usada para melhorar o ambiente educacional. Com a implementação da informática, os 

custos de acesso ao material educacional são reduzidos e facilita que os alunos aprendam 

de qualquer lugar. João Nascimento (2007) aponta que, as novas tecnologias estão 

mudando a maneira como se aprende e também mudaram o processo de ensino na EAD. 

Ressalte-se que, o único desafio é que a tecnologia da informação tem um custo, de modo 

que aqueles que não podem pagar o preço tendem a ter dificuldades em se beneficiar das 

oportunidades de tecnologia da informação na educação. Por exemplo; O aumento do uso 

da banda larga na Internet torna mais fácil para os alunos acessar informações no tempo. 

Também os professores usam essa internet de banda larga para criar e fornecer dados 

escolares usando vídeos e ilustrações gráficas. De acordo com Santaella (2003), com a 

utilização da informática existe uma gama de material de aprendizagem que o aluno pode 

acessar e usar para complementar o que é fornecido na sala de aula. Existem livros 

eletrônicos, guias de revisão e documentos de exame anteriores que estão disponíveis na 

Web e os alunos podem aproveitar estes para melhorar sua base de conhecimento e 

aprendizagem. A utilização da informática pode favorecer a participação ativa dos alunos 

tornando-se possível que os mesmos continuem aprendendo, independentemente de onde 

eles estão isso previne efetivamente os casos de evasão escolar.  Guerra (2012) afirma 

que, o uso da tecnologia da informação na EJA faz com que os alunos desenvolvessem 

uma apreciação pela diversidade cultural e, por sua vez, reflitam sobre a importância do 

que é aprendido correlacionado com a sua realidade. Diante disso, Paulo Freire (1980, p. 

33-34) argumenta que “para ser válida, toda educação, toda ação educativa deve 

necessariamente estar precedida de uma reflexão sobre o homem e de uma análise do 

meio devida concreto do homem concreto a quem queremos educar (ou melhor dito:a 

quem queremos ajudar a educar-se)”.Tânia Moura (2001) ressalta que os vários os 

desafios que ocasionam a evasão no EJA em especial a escola pública à situação atual da 

educação brasileira a partir da aprovação das novas Leis de Diretrizes Básica- LDB é 

incentivar os profissionais da educação da importância do Projeto Político Pedagógico 

para a efetivação da educação de qualidade.  Brunel (2008) afirma que, ao considerar que 

a educação vem usando a tecnologia para expandir e desenvolver diferentes processos do 

sistema educacional há mais de um século, não é surpreendente que a chegada de novas 

tecnologias tenha suscitado o interesse em obter conhecimento através de vários métodos 
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de apresentação de conhecimento. Hoje, a educação de base tecnológica é alcançável em 

várias escolas, sejam elas particulares ou públicas. Compreende-se deste modo que, ao 

evoluir os ambientes de aprendizagem no início do século 21, os indivíduos e as 

sociedades colocam grande responsabilidade no ombro das instituições educacionais e 

suas estruturas tradicionais pela crescente necessidade de educação. Hoje, várias 

tecnologias informativas e comunicacionais têm a capacidade de facilitar o processo de 

educação e aprendizagem. Além disso, há uma evidência de que as tecnologias da 

informação fornecem métodos eficazes e inflexíveis para professores que desenvolvem 

profissionalmente. Dayrell (2005) discorre que, no mundo atual, a educação precisa de 

tecnologias modernas, moderadas e simples para atender às suas necessidades de chegada 

e uso correto. A EJA deve implementar políticas, as mais importantes são:Expandir as 

fontes humanas através de programas educacionais e promover habilidades para aumentar 

a eficiência da força de trabalho na educação para utilização da informática; 

Estabelecimento de cooperação e coordenação entre várias partes no campo de utilização 

das ferramentas da tecnologia da informação;Expansão da cultura do uso da informática 

através do fornecimento e incentivo ao seu consumo na educação. Ao avaliar os tipos de 

tecnologias da informação, a educação deve considerar questões como necessidade, 

propriedades de eficiência científica, economia e instalações e potenciais de habilidades 

existentes neste caso.Deste modo, o presente projeto de intervenção será desenvolvido na 

Escola Municipal Mourão de Sá, no Bairro de Paripe em Salvador, em 6 (seis) turmas de 

EJA, com cerca de 20 alunos. Será realizado um estudo de caso, que consistirá em 

levantamento de dados sobre a expectativa por parte desses jovens e adultos quanto ao 

curso de informática ministrado pelos professores das disciplinas em horários iniciais 

antes das aulas do turno de ensino, bem como suas perspectivas sobre e quais outras 

atividades poderiam incentivar suas presenças e aprendizagem acadêmica dentro desta 

Unidade de Ensino. Serão observados também, os aspectos sociais e culturais dos 

estudantes, tomando como base os fatores que os levaram a procurar as turmas de EJA e 

suas perspectivas de vida. Para coleta de dados serão utilizadas as técnicas de entrevistas, 

visitação e observação, após coleta de dados os mesmo serão classificados e tabulados 

para possibilitar maior clareza e organização. A presente pesquisa utilizar-se-á a 

metodologia participativa de abordagem qualitativa, pois será feito com visitas no próprio 

local analisado. O instrumento utilizado será um questionário contendo 32 questões 

abertas e fechadas a ser aplicado com a população amostral de 18 professores, da escola 

analisada, para fins de conhecer e identificar junto aos estudantes da EJA as possíveis 

causas que os mantém frequentando esta modalidade de ensino. Os procedimentos de 

coleta dos dados será a aplicação do questionário entregues pessoalmente ou 

encaminhado via e-mail, possibilitando o entrevistado a exposição de suas 

particularidades e ponto de vista sobre o tema discutido. Quanto à revisão de literatura, 

optou-se pela verificação e análise de livros, documentos, teses, artigos dentre outros. 

Utilizar-se-á também a pesquisa de revisão bibliográfica, escolhido em razão de “[...] a 

abordagem qualitativa, por se aprofundar no mundo dos significados. Esse nível de 

realidade não é visível e precisa ser exposta, e interpretada em primeira instância, pelos 

próprios pesquisadores”. (MINAYO, 2006, p.56). O produto final para realização do 

presente projeto seria uma publicação de uma cartilha sobre esse uso da informática, 

construída por todos os envolvidos, lançada de forma virtual no blog e/ou facebook da 

escola e também impressa, e também, uma certificação de 40 horas para os estudantes da 

EJA que frequentaram o curso até o final, como resultado da aplicação do projeto. Com 

a realização deste projeto pretende-se contribuir com mudanças estruturais fundamentais 
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que podem ser integrantes para alcançar melhorias significativas na aprendizagem dos 

alunos da EJA, tendo em vista prevenir os casos da evasão escolar. Apreendeu-se que a 

utilização da informática para apoiar o ensino e a aprendizagem, a tecnologia infunde 

salas de aula com ferramentas de aprendizagem digital, como computadores e 

dispositivos manuais, possibilitando assim, a expansão do engajamento e a motivação dos 

alunos, e consequentemente acelerando aprendizagem. Salienta-se que, a utilização da 

informática também tem o poder de transformar o ensino, iniciando um novo modelo de 

ensino conectado. Este modelo liga os professores aos seus alunos e ao conteúdo 

pedagógico, recursos e sistemas para ajudá-los a melhorar suas próprias instruções e 

personalizar a aprendizagem. 
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