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Resumo: O objetivo desta pesquisa foi identificar a contribuição da tecnologia  na  

educação de jovens e adultos. A metodologia utilizada  um referencial bibliográfico 

com base em estudos já publicados na área. A utilização das tecnologias no 

processo de Educação de Jovens e Adultos quando bem utilizada propicia ao 

educando uma alfabetização completa. Todavia, em sala de aula o professor precisa 

encontrar estratégias apropriadas para que os alunos possam aprender de maneira 

significativa. Fica evidente a importância que esses recursos têm para o educando, 

assim, o professor deve buscar 1 argumentos que promova uma formação a partir 

dos recursos que lhes são disponibilizados. Para Freire (1995) o uso de 

computadores no processo de ensino aprendizagem, pode expandir a capacidade 

crítica e criativa do aluno (...). “Depende de quem usa a favor de quê e de quem e 

para quê.” Pois a tecnologia usada a favor da educação proporciona oportunidades 

no sentido de contribuir para que o aluno não perca o raciocínio. Outro beneficio é a 

possibilidade de expansão do atendimento a um número maior de alunos. Uma data 

                                                           
1 Acadêmica do Curso de Pedagogia; email: cardoso_vct@hotmail.com 

² Acadêmica do Curso de Pedagogia; email: marcia100marcinha@hotmail.com 

³ Acadêmica do Curso de Pedagogia; e-mail: ba_freitas1@live.com 

Professora do Curso de Pedagogia do Centro Universitário de Mineiros, rua 22 s/n setor aeroporto – 
Mineiros, GO 2016.  Orientadora deste trabalho 
 
 

mailto:cardoso_vct@hotmail.com
mailto:marcia100marcinha@hotmail.co
mailto:ba_freitas1@live.com


show, em uma sala de aula amplia a possibilidade de aprendizagem a um maior 

numero de alunos. A tecnologia chegou muito rápido no nosso meio, influenciando a 

todos e, com isso os professores tiveram que ir se adaptando no sentido de 

aproveitá-la como recurso pedagógico numa tentativa de  tornar  o ensino mais 

atraente e significativo, em especial para  os adultos.   

Palavras - chave: Adulto, Educação, Jovem, Tecnologia. 

Eixo temático: Ciências Humanas e Sociais 

 

Introdução 

 

Tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um 

conjunto de instrumentos, métodos e técnicasque visam a resolução de 

problemas. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas 

áreas de pesquisa, a palavra tecnologia tem origem no grego "tekhne" que 

significa "técnica, arte, ofício" juntamente com o sufixo "logia" que significa 

"estudo” (SIGNIFICADOS, 2016). 

Percebe-se que os professores e os alunos tem dificuldades para lidar com 

essas tecnologias, outra problemática  é a falta de acesso por parte de estudantes, 

professores e alunos (baixo poder aquisitivo). Pode-se afirmar que ela chegou muito 

rápido está, presente em todos os lugares, porem ainda está longe de chegar de fato 

e ser utilizada com eficácia pelos professores em prol de uma melhor aprendizagem 

do aluno. 

Sabe-se que os recursos tecnológicos podem contribuir de forma efetiva para 

a melhoria da aprendizagem do aluno, em especial o jovem e adulto que necessita 

de estratégias e metodologias apropriadas para, a sua aprendizagem. Como alunas 

da disciplina Didática Geral achamos oportuno realizar um estudo nesta temática 

uma vez que vamos futuramente ser professoras e precisamos desde já nos preparar 

para, utilizar essas tecnologias na sala de aula, em favor de uma melhor 

aprendizagem do aluno. O objetivo trata de perceber a contribuição que esses 

recursos proporcionam na aprendizagem dos alunos da EJA. A metodologia se 

refere a um estudo de cunho bibliográfico com base nos estudiosos do assunto, 

Freire (1995), são estudiosos que ao longo da sua trajetória vem realizando 

pesquisas na área,  



Este estudo contribuirá de forma efetiva para a nossa formação e demais 

profissionais da área que que se interessem pelo tema. 

 

Material e Método 

 

  De acordo com os estudos de Pereira (2005), esta pesquisa se enquadra 

em algumas classificações metodologicas, as quais serão enumeradas e 

identificadas a seguir. Tata-se de uma pesquisa qualitativa, ou seja, é todo tipo 

de pesquisa onde a interprtação dos fenomenos é feita a partir de informaçoes 

não numericas, podendo ser, por exemplo, verbais, entrevistas e ou dentre 

outras tecnicas não numericas que possam ser utilizadas. Para Minayo:  

 

a pesquisa qualitativa responde a questoes muito particulares . Ela se 

preocupa, nas ciencias sociais, com o nivel de realidade que não pode 

ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspiraçoes, crenças, valores e atitudes, o que corresponde  a 

um espaço mais profundo das relaçoes, dos processos e dos 

fenomenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de 

variáveis.(MINAYIO,1994,p. 21-22).  

 

 Quanto a abordagem do problema,  para Pereira (2005) ela é 

exploratória,   em que seu objetivo é  proporcionar  maior familiaridade com o 

problema com  vistas a torná-lo explicito  ou a construir hipoteses. Na maioria 

dos casos, estas pesquisas envolvem: levantamento bibliografico; entrevistas 

com pessoas que tiveram experiencias práticada com o problema pesquisado; 

analise de exemplos que estimulem a compreensao. 

 Quanto ao método Pereira (2005)  a classifica como sendo uma pesquisa 

bibliografica.   Ocorre quando realizada a partir de material cientifico já publicado, 

constituido principalmente de teses dissertaçoes, livros, artigos de periodicos 

cientificos e anais de congressos cientificos, material eletronoco. 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa são: 

papel, livros, biblioteca, salas de aulas, computador, impressora, fotocópias.  

Metodo e metodologia são duas coisas distintas, em relação ao  método, 

os estudos de  Pereira (2005)  a denominam como sendo  uma pesquisa 



bibliográfica.  Ou seja a mesma foi  realizada a partir de material cientifico já 

publicado, constituido principalmente de artigos cientificos,  dissertações,  

monografias, livros,  periodicos cientificos,  anais de congressos cientificos, 

impressos ou disponiveis em sites  eletronicos. 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa são: 

papel, livros, biblioteca, salas de aulas, computador, impressora, fotocópias.  

Esta pesquisa e parte do curriculo da disciplina Didatica, do 6º periodo de 

Pedagogia da UNIFIMES, como requisito parcial para sua aprovação, teve sua 

proposta discutida e aprovada no planejamento,  visa fazer a integração do 

ensino pesquisa e extensao.  

No primeiro momento discutiu-se a proposta, definiu os temas, organizou 

a sala em grupo, distribuiu os temas com cada grupo,  levantamento do 

referencial teorico construção do projeto, elaboração do texto revisão ortografica 

formatação e encaminhamento ao X Encontro de Iniciação Cientifica  da 

UNIFIMES, que acontece junto com a XI Semana Universitaria da UNIFIMES 

2016. A proposta  visa incentivar os alunos a pesquisa e publicaçoes, bem como 

oportunizar conhecimentos e praticas pedagogicas, nas series iniciais utilizando 

tecnologias.  

A última parte do projeto, trata-se de planejar e excutar uma aula de 

Alfabetização para jovens e adultos com a utilização de Datashoul.  uma 

proposta de trabalho considerada pelos estudiosos no assunto como inovadora 

e atraente, no intuito de   proprcionar aos alunos o ensino  significativo  na area 

de leitura, com a utilização de varias imagens que retratam o cotidiano desses 

aluno.   

A intençao e trazer o cotidiano deles para a sala de aula, e utilizar o 

datashou para contribuir e tornar a aula e o conteudo mais atraente para o aluno.  

 

Resultados da discussão 

 

.  As escolas em grande parte ainda não dispõem de recursos 

tecnológicos, e as vezes quando tem, estão em algum lugar sem ser utilizado 

como recurso pedagógico na sala de aula. Embora a era contemporânea seja 

considerada como de tecnologias inovadoras, percebe-se que a educação não 

foi pensada e nem planejada para usufruir dessas tecnologias.  



O uso da tecnologia em sala de aula por mais simples que  seja precisa 

ser bem planejada pelo professor, até mesmo a tecnologia mais antiga  

considerada simples que é o quadro “negro”  exige uma didática correta para 

que o professor consiga mediar o conhecimento com o aluno.  

 As escolas que receberam laboratórios de informática, a maioria delas 

estão com os laboratórios fechados, às vezes por falta de capacitação dos 

professores, falta de manutenção e técnicos. O computador, ou mesmo os 

recursos tecnológicos mais modernos, ficam obsoleto muito rápido, são 

sensíveis e precisam de manutenção, o que a maioria das escolas não pode 

fazer em razão da falta de recurso ou disponibilização de técnicos. 

Às vezes o poder público manda o equipamento para a escola, mas se 

esquece que precisam de manutenção, capacitação.  Quando tem as vezes 

estão lacrados por falta de preparo e profissionais habilitados para o seu uso e 

manutenção. 

 As tecnologias estão disponíveis  em toda parte, porém o seu acesso 

ainda é limitado, a maioria das escolas públicas não dispõe de laboratórios, e 

equipamentos tecnológicos a disposição dos professores e alunos.  

 Envolver a tecnologia na educação implica em acessibilidade, preparo 

dos professores, planejamento, inclusão da tecnologia na educação e escola por 

parte de todos. Isso requer das autoridades investimentos em equipamento, ou 

seja, tornar a educação tecnológica de fato.  

 Os autores que referendaram este trabalho, consideram a tecnologia 

como algo importante no processo educacional, porém, não basta querer incluir 

essa tecnologia sem antes seguir alguns princípios básicos:  Inclusão dessas 

tecnologias no planejamento da escola, dos professores, existência desses 

recursos tecnológicos para alunos e professores, preparo dos professores, e 

funcionários, adequação da escola para essas tecnologias, a escolha das 

tecnologias a serem utilizadas na escola, organização e forma de utilização, 

profissionais disponíveis para suporte e manutenção dentre outros. 

. Fica clara a importância do professor cuja principal função, nesse caso, 

é desarraigar a ideia de que lidar com a tecnologia  é algo de difícil acesso, seja 

ela o computador, o celular, o Datashow, o tablete e outros,  e de promover a 

autonomia digital dos alunos. 



Segundo os estudiosos a inclusão da tecnologia em especial a digital 

exige do professor o reconhecimento prévio do publico com o qual ele vai 

trabalhar ter clareza do que pode cobrar desses alunos, as vezes o aluno não 

tem acesso a essa tecnologia, como cobrar dele algo que ele não pode oferecer.  

 As estratégias nesse caso devem ser diferentes das utilizadas no ensino 

regular, pois no Brasil, é grande a desigualdade social, o que obriga a muitos 

jovens abandonarem seus estudos para se inserirem no mercado de trabalho, 

pois, assim, poderão contribuir na despesa familiar. Segundo Paulo Freire, 

(1995) onde quer que, haja mulheres e homens há sempre o que fazer, há 

sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. 

No entanto, alfabetizar não é só aprender a ler, porém, fazer o cidadão 

ser crítico no meio social em que vive. Todavia, é muito gratificante para uma 

pessoa leiga poder aprender a ler e escrever consciente da necessidade e 

importância de tal ato para a sua vida, um mundo novo se abre para ela é como 

se fosse cega e de repente abrisse os olhos e enxergasse coisas que até então 

não via. (LIMA, 2015).  

 Para Lima (2015) o principal foco é a alfabetização,  os recursos 

tecnológicos são  facilitadores da aprendizagem. Neste sentido os educadores 

além de incluir esses alunos no mundo tecnológico digital podem utilizá-los como 

recurso pedagógico no próprio processo de alfabetização.  No entanto aprender 

a ler e escrever para os jovens e adultos não é só conhecer as palavras, porém, 

é uma forma de conhecer o mundo onde vivem como diz Paulo Freire (2015) 

“leitura de mundo” e a “leitura da palavra”. 

Através deste trabalho concluímos que os professores do EJA necessitam 

se empenhar para que haja um processo de ensino-aprendizagem que 

contribuam nesse ensino de operações, viu-se que o uso de novas tecnologias 

pode servir como suporte para um aprendizado mais significativo, o estudo 

pretendeu contribuir com o ingresso do jovem e adultos ao mundo virtual, tendo 

em vista que o uso da tecnologia digital é um eixo norteador de aprendizagem 

que pode propiciar aos jovens e adultos a construção de conhecimento solidário 

e de ampliação de vínculos, por meio da comunicação e conexão de e-mail, das 

redes sociais e de relacionamento, permitindo estabelecer contatos com os 

familiares, amigos, colegas de escola, emprego, entre outros. 

 



Considerações Finais 

 Nesse estudo, verifica-se que a tecnologia e o professor, são dois atores 

importantes como aliados no processo de alfabetização de Jovens e Adultos. 

Porem é preciso reconhecer que o professor é o responsável pela construção do 

conhecimento do aluno portanto tem a obrigação de inclui-lo na  era tecnológica 

e ainda se beneficiar dessa tecnologia como facilitadora da aprendizagem na 

sala de aula. 

. 
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