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RESUMO

Neste estudo abordamos as influências que as Tecnologias da Informação e Comunicação-TIC têm
trazido para a aprendizagem escolar. Assim, como tem ocorrido o uso pedagógico das TIC e qual a
relevância destas para docentes e discentes do Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional -PROEJA com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
Neste sentido, objetivamos investigar como os recursos tecnológicos têm auxiliado os professores e
alunos da referida modalidade de ensino no que se refere a produção do conhecimento em um Centro
de Educação Profissional do município baiano de Cícero Dantas através de uma abordagem
qualitativa aliada a uma pesquisa de campo aplicada a alunos e professores por meio de
questionários semi-estruturados. Concluímos que o trabalho docente e a aprendizagem têm sido
amplamente influenciados pelo subsídio dos recursos tecnológicos. Entretanto, espera-se que o
professor se utilize dessas influências para que possa construir conhecimento de forma atrativa e
prazerosa, mediante os aparatos tecnológicos presentes no ambiente escolar e no entorno deste.

Palavras-chave: Tecnologias. Informação. Comunicação. Aprendizagem Escolar. PROEJA.

ABSTRACT

In this study we address the influences that ICTs - Information and Communication Technologies have
brought to school learning. Thus, how has pedagogical use of ICTs occurred and what is the relevance
of these for teachers and students of PROEJA - National Program for the Integration of Vocational
Education with Basic Education in the Mode of Education of Young and Adults In this sense, we aim to
investigate how technological resources have aided the teachers and students of the mentioned
modality of education which refers to the production of knowledge in a Center of Professional
Education of the Bahia municipality of Cícero Dantas through a qualitative approach allied to a field
research applied to students and teachers through semi-structured questionnaires. We conclude that
teaching work and learning have been largely influenced by the subsidy of technological resources.
However, it is expected that the teacher will use these influences so that he can construct knowledge
in an attractive and pleasant way, through the technological apparatuses present in the school
environment and surroundings.

Keywords: Technologies. Information. Communication. School Learning. PROEJA.

INTRODUÇÃO

As últimas décadas foram marcadas por grandes transformações decorrentes do avanço tecnológico,
sobretudo da popularização do computador e da internet. Estas mudanças contribuíram
substancialmente para grandes alterações em diversos setores da sociedade contemporânea. O
mundo digital está cada vez mais presente no cotidiano de uma considerável parcela da humanidade.
Nesse contexto, procuramos compreender como tem ocorrido o uso pedagógico das TIC, e, qual a
relevância destas para os docentes e os discentes do Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional - PROEJA, com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
Neste sentido, objetivamos investigar como os recursos tecnológicos têm auxiliado os professores e
educandos do PROEJA no que se refere à produção do conhecimento em um Centro de Educação
Profissional do município baiano de Cícero Dantas.

Muitos jovens procuram a escola porque reconhecem esta como um lugar de aprendizagens. Mesmo
desistindo por cansaço, questões geográficas, gravidez dentre outras. Esses sujeitos voltam à escola
e interrogam seu currículo, interrogam os professores e desejam aulas mais atrativas e menos
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monótonas. Estas são algumas características que identificam o sujeito da EJA.

Diante disso, precisamos ter um novo olhar sobre estes seres que vislumbre o respeito das condições
reais desses sujeitos, não podemos visualizar só as carências do percurso escolar, pois são pessoas
que têm muitos saberes que devem ser reconhecidos. São seres humanos que só precisam de
oportunidades para demonstrar o seu potencial em várias áreas do conhecimento.

As novas tecnologias modificaram a maneira de selecionar as informações, pois a Internet vem
revolucionando a vida da população mundial. Junto a ela veio uma nova forma, não linear, de ler e
compreender, ou seja, a hipertextualidade. Esse desenvolvimento científico veio contribuir ainda mais,
para que os educadores adotassem modificações sugeridas pela sociedade do novo século, por meio
de um aprendizado sem fronteiras. A popularização do computador e da Internet transformou
completamente o modo de compreender e enxergar o mundo, pois, com apenas um dispositivo ligado
à grande rede mundial de computadores, todos os indivíduos têm à disposição uma variedade de
informações, ou melhor, uma infinidade de conhecimentos e isto não pode ser negado aos discentes
da EJA.

As diversas formas como as informações chegam aos monitores, desde imagens, animações e textos
funcionam como mecanismos interação dos estudantes do PROEJA com o conhecimento.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este artigo adota a abordagem qualitativa de investigação, na qual o pesquisador tem por interesse
observar como os sujeitos organizam o seu cotidiano, o que as pessoas pensam, reivindicam e
aceitam e o modo como diferentes pessoas atribuem sentido ás suas vidas. Assim, partimos da
observação real e da subjetividade dos sujeitos envolvidos neste estudo. Desse modo, tudo depende
da sensibilidade e percepção aguçada do pesquisador diante daquilo que se deseja conhecer.

Nesta perspectiva, Denzin e Lincoln (2006), asseveram que a pesquisa qualitativa envolve uma
abordagem interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em
seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em torno dos significados conferidos a eles
pelas pessoas.

A abordagem qualitativa requer que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que
tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais
esclarecedora do nosso objeto de estudo (BOGDAN; BIKLEN, 1994).

No que concerne ao procedimento técnico trata-se de uma pesquisa de campo, que, consoante
Minayo (1994, p. 53), é “[...] o recorte que o pesquisador faz em termos de espaço, representando
uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas que fundamentam o objeto
da investigação”. Isto é o mesmo que dizer: é a escolha de uma área para aplicar a teoria da
pesquisa.

Para isso, então, foi priorizado o questionário para os alunos e professores, como técnicas para coleta
de dados. Segundo Gil (2002), o questionário é a técnica de investigação composta por um número
mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o
conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas,
dentre outras características.

As vantagens do questionário, em relação a outras técnicas, são: possibilita atingir grande número de
pessoas, mesmo que estejam dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o questionário
pode ser enviado pelo correio; Implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não
exige treinamento dos pesquisadores; Garante o anonimato das respostas; Permite que as pessoas o
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respondam no momento em que julgarem mais conveniente; Não expõe os pesquisadores à influência
das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado.

O campo de pesquisa compreendeu um Centro Estadual de Educação Profissional do município de
Cícero Dantas, Bahia. Os sujeitos participantes da pesquisa compreendem 10 estudantes da EJA na
faixa etária de 15 a 18 anos e estudam no turno diurno. Os referidos questionários da pesquisa
também se estenderam a 10 professores que lecionam nas turmas da referida modalidade no já
citado Centro de Educação Profissional. Os participantes da pesquisa foram convidados de forma
aleatória, partindo de um convite direcionado a todos do da escola, que ficaram livres para decidirem
se participariam ou não da pesquisa.

Na condição de investigadores qualitativos em educação, especialmente nessa pesquisa, procuramos
ter uma postura de observadores atentos às escutas das falas, sempre dando sentido interpretativo
para as brincadeiras, piadas, gestos e informações presentes no ambiente pesquisado assim os
questionários aplicados foram minuciosamente analisados e interpretados na visão dos sujeitos
coletivos e individuais.

O SURGIMENTO DO NOVO PARADIGMA TECNOLÓGICO: AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO COMO UMA POSSIBLIDADE PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO

Com o advento das novas tecnologias de informação e comunicação, (KENSKI, 2007, p.18) relata
sobre a necessidade de “adaptar-se aos avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para
o domínio e a apropriação crítica desses novos meios”. Desse modo, esse novo modelo requer a
atuação de profissionais que disponham de uma boa formação e tenham aptidão para o
aperfeiçoamento constante de sua prática.

Toda a história acerca da informática começou com a criação da ciência de cálculo pelos primitivos
pastores que, para terem controle do rebanho que pastava em campo aberto, faziam um monte de
pedras para cada ovelha que saía pela manhã e, à noite, retiravam uma pedra para cada ovelha que
retornava. Dessa forma o pastor sabia a quantidade de ovelhas desgarradas. Mesmo sem saber, esse
pastor foi a primeira pessoa a calcular, e “pedra” é calculus em latim.

Pode-se notar que calcular, há milhões de anos atrás, era bastante complicado, a maioria da
população, há cinco mil anos, sabia contar somente até cinco, pois a primeira maneira que os seres
humanos encontraram para representar quantidades foi com a utilização de uma das mãos. Logo
depois, a humanidade aprendeu a contar até dez, usando os dedos das duas mãos. Isso pode
parecer brincadeira, mas para se chegar até vinte eram necessárias duas pessoas. Aos poucos esse
trabalho árduo para a realização de cálculos foi sendo substituído por máquinas, mas a palavra
“dígito”, derivada da palavra latina digitus, continua até hoje.

Em meados do século XIX, o indivíduo que tinha a função de fazer contas era chamada de
“computador”. Seus herdeiros são os atuais contadores ou os técnicos em contabilidade. A palavra
“computador” tem origem no latim, com o vocábulo putare, que servia para fixar quantidades. O termo,
como é conhecido hoje, só aconteceu em 1944, no jornal inglês, London Times, quando publicou uma
reportagem sobre máquinas inteligentes que poderiam substituir o trabalho humano e a chamou de
computer. Porém esse termo foi usado pela primeira vez, de forma ampla, pelos franceses.

Para todas as invenções existentes, há um inventor, porém o computador é fruto, não de uma única
pessoa, mas, sim, de contribuições e aperfeiçoamentos de ideias anteriores.

A necessidade de ter informações iguais em diversos locais, devido a Guerra Fria travada pelos
Estados Unidos e Ex-União Soviética, levou a criação de um sistema chamado ARPANET,
posteriormente denominado Internet.
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Diante disso, as tecnologias da informação e comunicação, sobretudo a internet veio mudar o
cotidiano de milhões de pessoas em todo o mundo, e, junto com esta última, veio o hipertexto, que
possibilita a recriação e o desdobramento de documentos disponíveis no ciberespaço para o leitor, ou
melhor, para o aluno. Essa interatividade, proporcionada por esse novo paradigma, é definido por
Lévy (1999, p.49) como “plano hipertextual indefinidamente aberto e móvel da web”.

A hipertextualidade reforma o próprio texto, que, segundo Koch (1983, p. 19), significa uma
“sequência de signos verbais sistematicamente ordenados”. Hoje, ele passa a permitir a
movimentação de sons, animações, figuras e, principalmente, textos que seguem uma sequência
lógica, mas não linear, no mundo digital.

Assim sendo, devemos considerar a internet como instrumento pedagógico na área da educação.
Conforme Costa (2006, p. 23):

A Internet oferece, portanto, uma variedade imensa de tipos de textos que
podem ser lidos ou escritos/produzidos, ou seja, novos gêneros (hiper)
textuais que estão presentes nesse novo espaço cultural, podem ser lidos ou
construídos com os imensos recursos técnicos que o computador coloca à
disposição [...].

A possibilidade de navegar pela internet é a descoberta do conhecimento por meio dos hipertextos,
diminuindo as distâncias geográficas, sociais e a exploração de todos os recursos disponibilizados
pela interação com o novo, com a atualidade, facilitando assim a aprendizagem.

Perante toda a dinâmica gerada do advento da internet pessoas chegaram a acreditar no fato de que
ela iria substituir o livro impresso. Apesar de auxiliar a vida dos alunos e professores a grande rede
não tomou o lugar dos livros, mas juntou-se a eles como uma nova ferramenta, com mais recursos,
que tem a capacidade de renovar-se constantemente.

Não se deve negar que uma das atratividades exercidas pela Internet é a convergência das principais
mídias existentes, materializando-se em páginas eletrônicas recheadas de conteúdos que abrem um
leque infinito de possibilidades para a promoção do conhecimento.

As tecnologias têm acompanhado a humanidade por toda a sua história, porém, diversos avanços
estão sendo percebidos nos últimos tempos com o advento dos recursos tecnológicos que estão
influenciando cada vez mais as relações sociais assim como a forma de construção do conhecimento.

Diante disso, a educação não poderia se distanciar dessas transformações, já que ela se constitui
num dos pilares de sustentação da sociedade e por isso deve, então, acompanhar essas mudanças.
Antes, o ser humano utilizava a linguagem oral e escrita para a pconstrução do conhecicmento.
Entretanto, esse quadro está sendo modificado no mundo contemporâneo devido a cultura digital que
gera informações novas num curto espaço de tempo. Dessa forma, é possível promover a
aprendizagem dos educandos da EJA por meio do uso das TICs.

É imprescindível a utilização das novas tecnologias na escola, pois, através
destas ferramentas, o acesso ao conhecimento será ofertado a todos que nela
estiverem inseridas, uma vez que sua forma de pensamento, em nossos dias,
está sendo estruturada a partir dos diferentes meios de comunicação.
(BRASILEIRO, 2008, p.10).

Assim, as TICs oportunizam ao aluno da EJA conciliar suas atividades cotidianas com a escola, pois
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grande parte do alunado desta modalidade é composta por sujeitos que chegam cansados à aula em
decorrência de sua longa jornada de trabalho.

Desse modo, a escola ganhou um novo recurso para a educação, o livro deixa de ser o único
instrumento que guarda informações e o professor passa a ser o intermediador entre os recursos
tecnológicos e o educando.

Mesmo não dominando o uso das tecnologias da informação e comunicação, o aluno da EJA faz
parte da cultura digital, pois a praticidade, interação e comunicação oferecidas pelo mundo digital
estão acessíveis, desde telefones celulares, jogos eletrônicos, cartões magnéticos ao e-mail e à
Internet.

As barreiras geográficas estão sendo transpostas pelo mundo digital, pois um número maior de
pessoas está se comunicando e aprendendo graças ao potencial da Internet, em qualquer parte do
mundo. Consequentemente, a educação é obrigada a incluir as mídias digitais como mais uma
ferramenta para aprimorar o processo de aprendizagem e ensino. Mas para que isso ocorra, é
necessário que as escolas disponham de ferramentas, que os professores sejam capacitados em
programas de informatização e que esses novos recursos sejam realmente utilizados.

A valorização dos processos de aprendizagem dos próprios professores, ou
seja, no investimento pessoal e institucional de seu aperfeiçoamento contínuo,
segundo a criação ou produção de diferentes contextos de aprendizagem
também para o professor e não só para o aluno. (MACEDO, 2010, p.36-37).

Torna-se pertinente salientar que a formação continuada é parte da base da política de valorização
profissional e isso implica na melhoria da condução e promoção do conhecimento para os alunos da
EJA e de todas as demais modalidades.

As atuais ferramentas tecnológicas possibilitam ao estudante uma diversidade de direcionamentos
para a leitura e tantas outras práticas pedagógicas. Assim, ao optar pelo caminho que quer seguir o
leitor é direcionado a outros textos que podem conter várias mídias, mudando assim a estrutura do
próprio texto. Esse processo presente denominado hipertexto é bastante interativo e atraente, pois dá
o poder de decisão ao leitor. Nesse caso, o papel da educação é o de ensinar o sujeito a ter
consciência e objetivos claros sobre o que está sendo pesquisado e descartar o que não lhe
interessa.

Nessa perspectiva, Marcuschi (2001, p.82) conceitua o hipertexto como um “novo espaço de escrita,
uma nova área que vai além do espaço da folha de papel e além do espaço do livro e, além disso, é
uma realidade apenas virtual. É um espaço aberto, sem margens e sem fronteiras”. Trata-se, pois de
uma nova ferramenta que oferece recursos que ajudam a desenvolver a habilidade de relacionar
informações diferentes, vindas de diversas fontes, julgá-las e produzir suas próprias conclusões. Para
obter melhor aproveitamento dos recursos disponíveis pelo mundo digital, foram criados “softwares”
educacionais, que são programas especiais desenvolvidos para a educação. Tais programas devem
ser usados com a instrução do professor em ambiente atrativo e propício à aprendizagem do que está
sendo ensinado.

A Internet possibilita que pessoas interajam no ciberespaço. Ao contrário do que muitas pessoas
pensam, ela não isola os indivíduos. Lévy (1999, p. 49) acrescenta:

[...] Ouve-se às vezes [...] o argumento de que certas pessoas passam horas
“frente à tela”, isolando-se dos outros. Não resta dúvida de que não podemos
encorajar os excessos. Mas será que dizemos de quem lê que ele “passa
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horas diante de papel” Não. Porque a pessoa que lê não está se relacionando
com uma folha de celulose, mas está em contato com um discurso, com
vozes, com um universo de significado que ela contribui para construir, para
habitar com sua leitura. Que o texto esteja numa tela não muda em nada o
fundo da questão. Trata-se ainda de leitura, embora, conforme vimos, as
modalidades da leitura tendam a transformar-se com os hipertextos e a
interconexão geral [...]. Ainda que os suportes de informação não determinem
automaticamente tal ou qual conteúdo de conhecimento, eles não deixam de
contribuir para estruturar fortemente a «ecologia cognitiva» das sociedades.

Diante disso, os recursos tecnológicos como o computador e a internet asseguram a formação de
cidadãos críticos e partícipes do processo de construção do conhecimento.

O acesso ao mundo digital também deve ser oferecido pela escola, pois, dessa forma, irá contribuir
para a diminuição da exclusão digital. Sendo assim, cada aluno será estimulado a construir os
próprios saberes e não reproduzi-los. Paralelamente, o professor do PROEJA e das demais
modalidades de ensino deve fazer uso das mídias digitais, criando oportunidades para a construção
de conhecimentos, com os possíveis erros e acertos e uma mediação eficiente.

Destarte, compreendemos que o mundo digital é altamente interdisciplinar, pois consegue dispor de
inúmeros saberes e, ao mesmo tempo, por meio da abrangência das diversas áreas de
conhecimento.

Entendemos que os saberes disponíveis no mundo digital podem contribuir para que o aluno da EJA
seja capaz de relacionar o que aprendeu para solucionar problemas que, porventura, apareçam e
exijam mais do que uma simples memorização.

Sendo assim, as TIC devem ser usadas de forma atrativa e prazerosa para que a promoção do
conhecimento não fique somente no paradigma tradicional. Nesta perspectiva, cabe ao professor a
tarefa de “[...] ultrapassar a mera reprodução para a produção do conhecimento buscando opções
didáticas metodológicas que caracterizem uma ação docente compatível com as exigências e
necessidades do mundo contemporâneo digital” (BEHRENS, 2010, p. 62). Assim, é importante
considerar o trabalho que disponibiliza outras tecnologias para a produção intelectual, sobretudo
estudantes jovens e adultos.

Destarte, é importante que os sujeitos da aprendizagem dialoguem com as experiências e saberes
oriundos dos instrumentos tecnológicos para que todos os atores envolvidos sintam-se pertencentes
ao processo de aprendizagem pautado em uma proposta educacional priorize a experiência e o saber
ao longo da vida.

Diante disso, Freire (1978) assevera que as práticas pedagógicas devem considerar o contexto de
vida dos educandos como conteúdo básico, levando-os a à compreensão de si próprios como seres
culturais, originários e produtores de cultura.

Ao considerar o uso das novas TIC para fins pedagógicos inerentes ao campo da EJA,
compreendemos que o perfil do profissional que atua nessa modalidade deve também ser
diferenciado, ou seja, capaz fazer com que o educando sinta-se capaz de evoluir na no campo da
aprendizagem mediante o conhecimento que este sujeito carrega consigo.

A classe da EJA é composto por trabalhadores, que em sua maioria, apresentam dificuldades quanto
a conciliação de trabalho e estudo, muitos deixaram de estudar porque adentraram no mundo do
trabalho muito cedo e por isso é importante identificar e respeitar seus saberes.

As mídias, como rádio, telefone e televisor, que fazem parte do cotidiano de grande parte da
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população em maior número estão, aos poucos, convergindo e possibilitando que todas as mídias
supracitadas sejam agrupadas em um único aparelho. Esta popularização midiática oportuniza o
aluno da EJA assim como ao professor o acesso a recursos tecnológicos que servirão de
instrumentos pedagógicos de aprendizagem.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Diante dos resultados aqui analisados constatamos que as tecnologias da informação e comunicação
têm influenciado as relações do saber mediante o uso destas como recursos pedagógicos nas turmas
do PROEJA. Observamos assim que professores e alunos estão usando as TICs no cotidiano da sala
de aula e isso tem influenciado positivamente a construção do conhecimento.

Os gráficos a seguir reproduzem o resultado da pesquisa que realizamos com alunos e professores
da EJA no CEEP Lourdes Carvalho, na cidade de Cícero Dantas - BA.

Para constatar os resultados que aqui se apresentam, ouvimos alunos e professores do PROEJA com
o objetivo de compreendermos como os recursos tecnológicos influenciam a aprendizagem e
fundamentam o trabalho docente.

Gráfico 1: Resultado da pesquisa realizada com professores do PROEJA.
Image: clip_image002.png

Fonte: Trabalho dos pesquisadores, 2018

Neste sentido, questionamos os professores a respeita da importância da utilização dos recursos
pedagógicos em sua prática docente e 90% responderam que consideram importante, apenas 1%
não vislumbra relevância. Assim, percebemos o quanto as TICs são valorizadas pelos professores da
supracitada instituição.

A respeito dos recursos tecnológicos disponibilizados todos os professores participantes da pesquisa
responderam que o computador, o projetor, a internet e a TV são os instrumentos disponíveis para o
trabalho decente. Sabemos que a internet representa um vasto campo para pesquisa escolar e
também para a diversificação da prática docente.

Quanto à utilização do laboratório de informática e considerando as diversas possibilidades que este
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possibilita os professores foram unânimes em responder, isto é, 100% que usam para ministrar sua
aulas, mas que também usam para a realização de pesquisas. Nesta perspectiva, constatamos que
os recursos tecnológicos presentes no laboratório contribuem para a prática pedagógica dos
professores do PROEJA. Ainda sobre o uso do laboratório os docentes responderam que também
usam para acesso a softwares educacionais e para produção de textos e slides.

Entendemos que a formação continuada para o uso das TICs é algo relevante para o trabalho
docente e quando questionado se a Rede Estadual de Ensino já ofertou algum curso de formação
continuada para o uso pedagógico das tecnologias da informação e comunicação 100% informaram
que nunca ficaram sabendo.

Ainda nesta perspectiva questionamos se a falta de formação continuada para o uso das TICs limita a
utilização dos recursos tecnológicos, neste item 60% responderam que sim e 40% afirmaram que não.
Destarte, ressaltamos que a formação docente para o uso das tecnologias como recurso pedagógico
é de fundamental importância.

O gráfico abaixo traduz os resultados dos questionamentos pertinentes aos alunos. Diante disso,
entendemos que ouvir os alunos da EJA significa possibilitar a este participação no processo de
aprendizagem no qual o próprio está inserido.

Gráfico 2: Resultado da pesquisa realizada com alunos do PROEJA.

Image: clip_image004.png

Fonte: Trabalho dos pesquisadores, 2018

Considerando a importância de oportunizar vez e vos ao sujeito da EJA iniciamos a pesquisa com o
referido sujeito questionando se este considera importante que o professor utilize recursos
tecnológicos em sua prática docente, nesta questão 100% responder que sim. Temos então, um
significativo motivo pelo qual o professor deve utilizar as TICs em suas aulas.

Seguimos questionando os entrevistados e 100% afirmaram que os recursos tecnológicos facilitam a
aprendizagem. Assim, observamos aceitação e satisfação que os educando têm quanto a
intermediação da aprendizagem subsidiada pela tecnologia.

Ainda sobre a utilização das TICs pelo professor 100% responderam gostariam que estas fossem
mais utilizadas.
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Quando questionado sobre quais recursos os professores mais utilizam em sala de aula o projetor e
computador lideram os itens elencados no questionário, em último lugar aparece o e-mail.

O último questionamento refere-se à utilização do laboratório e sua finalidade. Neste sentido, 60%
responderam que não utilizam o laboratório e alegou que não possuem disciplinas de informática no
curso o qual frequenta. Ressaltamos que, independente do curso ou disciplina o laboratório de
informática deve ser usado e explorado independentemente do curso ou disciplina. Ainda neste
quesito 1% respondeu que utiliza para fazer pesquisa e 3% para utiliza durante as aulas.

Analisando as falas dos entrevistados com um olhar cuidadoso e sensível compreendemos a
importância dada às tecnologias aliada ao trabalho docente e à aprendizagem adquirida nos múltiplos
espaços sociais e aprimorada na escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação de Jovens e Adultos é constituída por sujeitos pertencentes a diversas classes sociais e
jovens, adultos e idosos com sonhos e saberes de distintas vivências do cotidiano.

Constatamos que as ações do CEEP Lourdes Carvalho no que diz respeito a implementação das TIC
como recursos pedagógicos, estão sendo utilizadas pelos professores e assim contribuindo para
aprimoramento da prática pedagógica e abordagem diversificada dos conteúdos nas turmas do
PROEJA.

Os benefícios trazidos pelas TIC se traduzem, dentre diversas características, em interatividade, e no
campo da educação tem se transformado em recursos de aprendizagem. Observamos nesta pesquisa
que as referidas tecnologias têm auxiliado o trabalho docente e consequentemente a aprendizagem
dos educandos do PROEJA no CEEP Lourdes Carvalho Neves Batista.

Dessa maneira, é pertinente ressaltar a importância do uso das TIC como recurso pedagógico uma
vez que o sujeito estudante da EJA deve ser motivado a aprender. Assim, por meio de práticas
inerentes à realidade do estudante e com recursos diversificados ele poderá possibilitar a construção
integrada do conhecimento.

A internet nos disponibiliza uma enorme gama de informações ao mesmo tempo. Dessa forma,
deve-se redobrar a atenção para que o aluno não tenha a concentração deslocada para assuntos
diversos, fugindo parcialmente ou completamente do propósito inicial da pesquisa. Entendemos
também que a tecnologia está sempre sujeita a transformações, que podem não ser acompanhadas
pelos alunos.

Mesmo assim, a praticidade trazida por esse novo paradigma supera os pontos negativos que ele
possui. Apesar de sua utilização estar disponível a uma pequena parcela da população, por motivos
financeiros principalmente, a Internet está popularizando-se no mundo acadêmico e em escolas que a
possuem criando condições para tornar as salas de aula um grande espaço, de diversas falas, redes
de conhecimentos, construção coletiva do saber e partilha de interpretações.

Portanto, as TIC são instrumentos que ganharam conotação em diversas áreas, em especial na da
educação. Assim, torna-se inegável que a tecnologia trouxe progressos de grande para a sociedade.
Devemos entender que as mudanças trazidas pela Internet, apesar de auxiliar a aprendizagem, não
detém a verdade absoluta.
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