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RESUMO 

 

O grande avanço tecnológico nos últimos anos e a sua presença em quase todas as esferas da 

sociedade, faz com que, também, seja importante a inserção da informática no ambiente escolar. 

Entretanto, alguns grupos sociais não possuem acesso ao ensino de informática, dentre esses 

grupos, destacam-se os alunos pertencentes à Educação de Jovens e Adultos (EJA), que, muitas 

vezes, ainda não possuem acesso ao computador ou apenas tiveram de maneira superficial na 

escola, e acabam, dessa forma, sendo excluídos digitalmente.  Nesse contexto, o trabalho tem 

como objetivo analisar a atual situação do ensino de informática na modalidade EJA na cidade 

de Assú, de acordo com a perspectiva de alunos, professores e gestores. Destacamos para o 

presente trabalho monográfico, considerações acerca dos estudos sobre a EJA, pautado em 

autores como Brasil (2000), Jane Paiva (2006), Freire (1987); o ensino de informática tendo por 

base as ideias dos autores Cysneiros (2000), Calado (2001), Oliveira (2001) e sobre a inclusão 

digital por Luca (2004), Pellanda (2005), Cruz (2004); dentre outros. Trata-se de uma 

investigação de abordagem qualitativa, cuja coleta de dados foi realizada por meio da 

observação, fotografia e aplicação de questionários e entrevistas a alunos, professores e gestores 

da EJA das escolas Estadual Juscelino Kubitschek e a Escola Estadual Tenente Coronel José 

Correia da cidade de Assú/RN. Por fim, os resultados apontam a importância do profissional 

licenciado em informática para trabalhar com esta área, uma vez que, constatamos que as escolas 

investigadas não possuem o ensino de informática, o que compromete a inclusão digital dos 

alunos da EJA. Compreendemos que as considerações aqui elencadas, se configuram como 

potenciais subsídios, podendo ainda ser aprofundados no futuro. 

Palavras-chaves: Ensino de informática; Educação de jovens e adultos; Inclusão digital. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The great technological advance in the last years and its presence in almost all spheres of society, 

also makes important the insertion of informatics in the school environment. However, some 

social groups do not have access to computer education, among these groups are the students 

belonging to Youth and Adult Education (EJA), who often do not yet have access to the 

computer or only had superficial In school, and end up being digitally excluded. In this context, 

the objective of this work is to analyze the current situation of computer education in the EJA 

modality in the city of Assú, according to the perspective of students, teachers and managers. We 

highlight for the present monographic work, considerations about the studies on the EJA, based 

on authors such as Brazil (2000), Jane Paiva (2006), Freire (1987); The teaching of computer 

science based on the ideas of the authors Cysneiros (2000), Calado (2001), Oliveira (2001) and 

on digital inclusion by Luca (2004), Pellanda (2005), Cruz (2004); among others. This is a 

qualitative investiagtion whose data collection was carried out through observation, photography 

and application of questionnaires and interviews to students, teachers and managers of YAE of 

the Kubitschek and the Escola Estadual Tenente Coronel José Correia schools in the city of 

Assú/RN. Finally, the results point out the importance of the professional licensed in computer to 

work with this area, since, we found that the investigated schools do not have computer 

education, which compromises the digital inclusion of the students of the EJA. We understand 

that the considerations here listed, are considered as potential subsidies and can be further 

developed in the future. 

Key-words: Teaching of computer; Younth and adukt education; Digital inclusion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Com o exponencial avanço tecnológico nos últimos anos e o seu uso no nosso cotidiano 

cada vez maior, torna-se essencial à inserção da informática nas escolas. No entanto, muitos 

educandos, inclusive jovens e adultos ainda não têm acesso ao ensino de informática na 

educação básica e, acabam, por serem excluídos da chamada era digital em que vivemos. Muitas 

escolas, hoje em dia, ainda não possuem a disciplina de informática em sua matriz curricular, 

assim como não há professores com formação voltada para o ensino de informática. 

 Meu interesse pelo tema proposto nesta monografia surgiu a partir de vivências como 

aluna do curso de licenciatura em Informática, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Ipanguaçu. A disciplina Educação 

Inclusiva, assim como a realização do estágio supervisionado em uma turma da EJA foram 

fundamentais para que este trabalho se tornasse possível. 

Consideramos que este trabalho se torna relevante, pois, pretende explicitar a importância 

do ensino de informática para a inclusão digital de jovens e adultos, de modo que, este ensino 

leve em consideração as vivências e conhecimentos prévios dos alunos, a fim de possibilitar a 

estes sujeitos um olhar crítico a cerca do uso das tecnologias. A pesquisa também contribui para 

a minha própria formação e enriquecimento do meu desempenho profissional uma vez que, 

almejo no futuro, ser professora de informática de jovens e adultos.  

Como estudante de Licenciatura em Informática, surgiu a necessidade de conhecer, como 

se encontra o ensino de informática nas escolas estaduais de Assú na modalidade EJA? Uma vez 

caraterizado o ensino de informática, as escolas em questão contribuem para que os alunos sejam 

incluídos digitalmente? Este trabalho tem por objeto de estudo o ensino de informática na EJA e 

tem como objetivo geral: Analisar a atual situação do ensino de informática na modalidade EJA 

da cidade de Assú, de acordo com a perspectiva de alunos, professores e gestores. Como 

objetivos específicos elencam-se: 

 

 Mostrar o perfil dos sujeitos (gestores, professores e alunos) participantes da pesquisa de 

campo; 

 Verificar as condições e uso dos laboratórios de informática pelos alunos e professores; 
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 Identificar como a informática está inserida no currículo das escolas em questão e se as 

mesmas contribuem para a inclusão digital de Jovens e adultos; 

 Apresentar a visão dos alunos, professores e gestores acerca da EJA, do ensino da 

informática e da inclusão digital. 

 

 O embasamento teórico do estudo foca a temática sobre EJA pautado em autores como 

Brasil (2000), Jane Paiva (2006), Freire (1987); o ensino de informática tendo por base as ideias 

dos autores Cysneiros (2000), Calado (2001), Oliveira (2001) e sobre a inclusão digital por Luca 

(2004), Pellanda (2005), Cruz (2004); dentre outros. 

 Quanto à organização, o presente trabalho está estruturado da seguinte forma: no 

primeiro capítulo fizemos uma introdução a respeito do tema discutido na pesquisa e dos 

aspectos considerados relevantes para a delimitação do mesmo. No segundo capítulo, abordamos 

o histórico da EJA no Brasil. No terceiro capítulo, tratamos da EJA como direito. A respeito do 

quarto capítulo, falamos sobre o ensino de informática e EJA, já no quinto capítulo, discorremos 

sobre a inclusão digital na EJA, no sexto capítulo, apresentamos os caminhos metodológicos da 

pesquisa e no sétimo capítulo, abordamos sobre os resultados e análises da pesquisa. 

 De abordagem qualitativa, a coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de 

questionários e entrevistas, com questões distribuídas nos blocos, a saber: dados de identificação 

dos sujeitos; como a informática está inserida no currículo das escolas; utilização e condições 

dos laboratórios de informática; visão sobre a EJA, ensino de informática e inclusão digital. 

Utilizamos, ainda a observação e o registro fotográfico como procedimentos no trabalho de 

campo. Para este trabalho monográfico, algumas das questões foram elencadas para análise, a 

fim de contemplar os objetivos do estudo. Almeja-se que as análises aqui discorridas, ainda que 

iniciais, possam levar à continuidade nas reflexões sobre o ensino de informática para os alunos 

da EJA. 

Por fim, os resultados e discussões da pesquisa apontam, sobretudo, para a importância 

da presença do ensino de informática e de professores licenciados nesta área para trabalhar nas 

escolas da rede pública e privada de ensino, de modo a contribuir para redução do grande 

número de jovens e adultos excluídos da era digital e tornar a aprendizagem dos conteúdos de 

informática de maneira significativa. 
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2.  EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Nesta seção do trabalho realizamos um levantamento bibliográfico sobre o histórico do 

ensino de jovens e adultos no Brasil; a EJA como direito; o ensino de informática para os alunos 

da EJA e Inclusão digital. Essas leituras deram subsídios importantes para a construção do 

trabalho. 

 

2.1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

2.1.1 História da EJA  

 

A educação de jovens e adultos, mais comumente conhecida como EJA durante muito 

tempo teve como principal objetivo ensinar adultos a ler e escrever, porém, hoje se sabe que o 

papel da EJA vai muito mais além de ensinar a ler e escrever, exigindo também do professor 

conhecimentos mais profundos do aluno; da situação em que o mesmo está inserido; dos saberes 

que estes sujeitos trazem dos diferentes espaços que frequentam e convivem. 

No período da colonização do Brasil, a classe podre não tinha o acesso às escolas, 

restando esse direito apenas as classes mais altas da sociedade. Segundo Ghiraldelli Jr.(2008), a 

educação brasileira teve seu início a partir da vinda dos jesuítas para o Brasil, cujo interesse era 

difundir o catolicismo pelo mundo. Para autor: 

A educação escolar no período colonial, ou seja, a educação regular e mais ou menos 

institucional de tal época, teve três fases: a de predomínio dos jesuítas; a das reformas 

do Marquês de Pombal, principalmente a partir da expulsão dos jesuítas do Brasil e de 

Portugal em 1759; e a do período em que D. João VI, então rei de Portugal, trouxe a 

corte para o Brasil -1808-1821.(GHIRALDELLI JR.,2008, p.24). 

 

Os primeiros indícios da alfabetização de adultos no Brasil se deram no período colonial, 

quando os jesuítas além de catequisar os índios também os ensinaram a ler e escrever. 

Entretanto, com a expulsão dos jesuítas do Brasil no século XVIII a educação do no país sofreu 

uma desorganização. O próximo marco da educação se deu somente 1824 na constituição 

imperial, que dava direito a educação a todos os cidadãos, porém, o título de cidadão era muito 

restrito, excluindo a maior parte população desse direito. 
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Com o passar do tempo houve muitos movimentos com intuito de alfabetizar a 

população, porém, somente em 1934 foi criado o Plano Nacional de Educação que garantia o 

ensino primário integral e gratuito que se estendia também para pessoas adultas, sendo este o 

primeiro plano de educação em toda a história a englobar a educação de jovens e adultos. 

Entretanto, nos anos 40 houve um intenso trabalho dos movimentos sociais, o que permitiu a 

criação de diversos órgãos e inciativas educativas que contribuíram para o amadurecimento da 

educação de jovens e adultos. 

Entre as principais iniciativas podem-se elencar os primeiros passos e obras do ensino 

supletivo que se destacaram em âmbito nacional: 

 

• a criação do Fundo Nacional de Ensino Primário (1942), que tinha por objetivo 

ampliar a educação primária, de modo a incluir o ensino supletivo para adolescentes e 

adultos;  

• o Serviço de Educação de Adultos (SEA, de 1947), cuja finalidade era orientar e 

coordenar os planos anuais do ensino supletivo para adolescentes e adultos analfabetos;  

• a criação de campanhas como a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 

(CEAA, de 1947), que teve grande importância como fornecedora de infraestrutura aos 

estados e municípios para atender à educação de jovens e adultos;  

• a Campanha Nacional de Educação Rural (1952);  

• a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958) As duas últimas, de 

curta duração, tiveram poucas realizações (BRASIL, 2002, p. 14). 

 

Nos anos 60 tivemos o início do regime militar e com isso uma estagnação na evolução 

da educação, porém nos anos 70 ocorreu dois marcos importantes para o ensino de jovens e 

adultos: a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) e implantação do 

ensino supletivo em 1971. O MOBRAL surge com o intuito de acabar com o analfabetismo no 

Brasil. O método adotado pelo Mobral divergia em alguns pontos do método de Paulo Freire, de 

acordo com Aranha: 

Ao longo das mais diversas experiências de Paulo Freire pelo mundo, o resultado 

sempre foi gratificante e muitas vezes comovente. O homem iletrado chega humilde e 

culpado, mas aos poucos descobre com orgulho que também é um “fazedor de cultura” 

e, mais ainda, que a condição de inferioridade não se deve a uma incompetência sua, 

mas resulta de lhe ter sido roubada a humanidade. O método Paulo Freire pretende 

superar a dicotomia entre teoria e prática: no processo, quando o homem descobre que 

sua prática supõe um saber, conclui que conhecer é interferir na realidade, de certa 

forma. Percebendo-se como sujeito da história, toma a palavra daqueles que até então 

detêm seu monopólio. Alfabetizar é, em última instância, ensinar o uso da palavra. 

(ARANHA, 1996, p.209). 

 

O método utilizado por Paulo Freire tinha por objetivo ensinar a ler e escrever, sendo a 

base o diálogo entre professor e aluno, buscando uma reflexão dos alunos sobre a sua realidade. 
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Diferente do Mobral, que embora utilizasse procedimentos através de palavras geradoras, não era 

um método crítico, buscava apenas ensinar a ler e escrever e a fazer operações básicas de 

matemática. 

 Com o fim do regime militar nos anos 80 a educação brasileira também passou por 

importantes transformações e em 1985 o MOBRAL foi substituído pela fundação EDUCAR e a 

nova constituição de 1988 passou a garantir como direito constitucional o  ensino fundamental, 

obrigatório e gratuito para pessoas que não tiveram acesso em idade regular. Já nos anos 90 a 

EJA perdeu muito espaço e no início do governo de Collor a fundação EDUCAR foi extinta. 

A partir dos anos 2000 até a atualidade a EJA vem ganhando mais espaço e notoriedade, 

diversas ações vem sendo movidas com o intuito de aperfeiçoar e abranger o alcance dessa 

modalidade de ensino. Em 2003 a EJA foi declarada prioridade pelo MEC fazendo assim que os 

esforços para a erradicação do analfabetismo fossem redobrados. 

 

2.1.2 EJA na perspectiva do direito 

 

 

 Na história da EJA, percebemos que esta modalidade de educação surgiu com a função 

de ensinar jovens e adultos que, por diversos motivos, não conseguiram concluir a educação 

básica. Se no início o objetivo era apenas ensinar a ler e escrever, uma educação com a função 

compensatória, hoje em dia passa a ser vista como um direito que, no passado, foi-lhes negado. 

Para tanto, é indispensável que, hoje em dia, sejam criadas estratégias pedagógicas que atendam 

às necessidades de aprendizagem específicas de alunos jovens e adultos. 

No Brasil, no início e ainda se mantém nos dias atuais, a visão da EJA entendida por 

alguns como uma educação compensatória. Essa é uma perspectiva que entende que o jovem ou 

adulto já passou da idade e o que irá fazer é uma compensação de uma educação básica não 

adquirida no passado, ou seja, uma oferta de educação “aligeirada”. Cury, no texto do Parecer 

CNE no. 11/2000, afirma:  

No Brasil, país que ainda se ressente de uma formação escravocrata e hierárquica, a EJA 

foi vista como uma compensação e não como um direito. Esta tradição foi alterada em 

nossos códigos legais, na medida em que a EJA, tornando-se direito, desloca a ideia de 

compensação substituindo-a pelas de reparação e equidade. Mas ainda resta muito 

caminho pela frente a fim de que a EJA se efetive como uma educação permanente a 

serviço do pleno desenvolvimento do educando. (BRASIL, 2000, p. 46). 
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A educação de jovens e adultos realizada de forma acelerada não leva em consideração as 

expectativas de vida dos sujeitos e as suas necessidades de aprendizagem. Dessa forma, a 

modalidade EJA não deve restringir‐se à compensação, o professor precisa dialogar com os seus 

alunos a fim de saber quais são os seus conhecimentos, as suas expectativas e vivências e atender 

as suas especificidades. 

Paulo Freire (1987) afirma que os alunos já trazem para a escola uma bagagem de 

conhecimento, alertando sobre o quanto é importante o desenvolvimento do diálogo no processo 

educativo. Além disso, os conteúdos não podem estar dissociados do cotidiano dos alunos, pois 

tem uma relação com o que eles vivem no mundo atual. 

 Ensinar um conteúdo a estes alunos, sem relacionar com os seus conhecimentos 

aprendidos ao longo do tempo que ficou afastado da escola, seria como se eles, nesse período 

fora da escola, não tivessem vivido e aprendido e como se essas aprendizagens não dialogassem 

com a escola.   

Assim, é preciso utilizar estratégias pedagógicas adequadas às especificidades dos alunos, 

diferente do trabalho destinado às crianças nas escolas regulares, tendo em vista que o 

aprendizado do adulto é diferente das crianças, devido a sua trajetória de vida. 

Como já discutido anteriormente, infelizmente o direito à educação aos jovens e adultos 

no Brasil é algo muito recente, visto que a eles foi negado o acesso à escola no passado. Segundo 

Jane Paiva (2006, p.521): 

A questão do direito envolve, inelutavelmente, a condição democrática, valor assumido 

pelas sociedades contemporâneas em processos históricos de luta e conquista da 

igualdade entre os seres humanos. No campo da educação, o direito e o exercício 

democrático têm sido permanentes temas em disputa. Especificamente na educação de 

jovens e adultos (EJA), a história não só registra os movimentos de negação e de 

exclusão que atingem esses sujeitos, mas se produz a partir de um direito conspurcado 

muito antes, durante a infância, esta negada como tempo escolar e como tempo de ser 

criança a milhões de brasileiros. 

 

Dessa forma, precisamos compreender os jovens e adultos como sujeitos que 

independente de sua faixa etária tem o direito a uma educação de qualidade. Jane Paiva (2005) 

fala que o direito — escola para todos —, não se faz suficiente, se a escola não garantir a todos o 

saber ler e escrever com qualidade. 

Por outro lado, sabemos que ainda há muita jornada pela frente para que a EJA se efetive 

como uma educação na perspectiva do direito e que deva partir da realidade local dos alunos, 
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levando em consideração a sua bagagem de conhecimento e as suas expectativas. No entanto, é 

preciso que lutemos para que está realidade se torne próxima e se concretize na ação pedagógica 

dos professores. 

 

2.2 EJA E O ENSINO DE INFORMÁTICA  

 

Ao compreendermos a educação de jovens e adultos como um direito, podemos refletir 

também, que numa sociedade amplamente voltada para a informática e a tecnologia, é de direito 

que este público possa ter acesso a um ensino formal, que abranja o ensino de informática, já 

que, como sabemos, é tão presente nos dias atuais e em nossas vidas que no cenário educacional 

não poderia ser diferente. De acordo com Fróes:  

Os recursos os atuais da tecnologia, os novos meios digitais: a multimídia, a Internet, a 

telemática trazem novas formas de ler, de escrever e, portanto, de pensar e agir.  O 

simples uso de um editor de textos mostra como alguém pode registrar seu pensamento 

de forma distinta  daquela  do  texto  manuscrito  ou mesmo  datilografado,  provocando  

no  indivíduo  uma  forma  diferente  de  ler  e interpretar  o  que  escreve,  forma  esta  

que  se  associa,  ora  como  causa,  ora  como consequência, a um pensar diferente. 

(2009, pág.3). 

 

 Diante disso, podemos perceber a importância da informática no mundo atual, pois nos 

possibilita além do acesso as tecnologias, o desenvolvimento de novas formas de agir e refletir 

através do uso das mesmas. De acordo com Cysneiros (2000): 

A inserção da informática no ambiente escolar faz-se necessária, permitindo o acesso 

dos indivíduos a um bem cultural que deveria ser disponível para todos. (...) É preciso 

haver investimento por parte das autoridades governamentais na melhoria da educação 

pública, que vise à formação de uma geração capaz de competir no mercado de trabalho 

e, sobretudo, na sociedade globalizada [Gonçalves 1999]. 

 

 Dessa forma, torna-se fundamental a inserção do ensino informática e a presença de 

professores formados na área no ambiente escolar, visto que se trata de uma área de 

conhecimento muito essencial em nossos dias. O ensino de informática nas escolas, irá permitir 

que os jovens e adultos tenham acesso aos conhecimentos de informática, assim  como possam 

utilizar desses conhecimentos de maneira crítica e reflexiva. Para que isto ocorra, é preciso que o 

professor de informática em suas aulas, aborde os conteúdos buscando relacionar os mesmos 

com os conhecimentos que o aluno já tem, assim como leve o aluno a refletir sobre aquele 

conteúdo da aula, e passe a utilizá-lo de maneira correta e crítica.  
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 Ausubel (1963), afirma que a aprendizagem de um aluno pode ser facilitada fazendo-se 

uma associação do conteúdo de que se deseja ensinar com as estruturas cognitivas pré-existentes 

no mesmo. 

 Torna-se fundamental que professor de informática dialogue com os seus alunos, a fim de 

conhecer a realidade dos mesmos, as suas dificuldades e expectativas para que a aprendizagem 

dos conteúdos aconteça de maneira significativa. Essas aprendizagens vão além do simples uso 

do computador pelos alunos, mas se referem à aprendizagem das tecnologias de forma crítica. 

[...] ao escolher positivamente os avanços tecnológicos, [Freire] nunca abdicou de fazê-

lo, de modo crítico, a exemplo de como se posiciona frente à utilização de novas 

tecnologias, no caso específico da penetração da informática nas escolas: “Já disse que 

faço questão de ser um homem do meu tempo. O problema é saber a serviço de quem, e 

de quê, a informática estará agora maciçamente na educação brasileira” (CALADO, 

2001, p. 27). 

 

Dessa forma, é preciso que os alunos construam um pensamento crítico a respeito das 

tecnologias, para que não se tornem sujeitos submissos as tecnologias. Por isso, nossa defesa por 

professores formados na Licenciatura em informática, que ao longo de sua formação aprenderam 

além dos conhecimentos das áreas específicas, os conhecimentos das áreas pedagógicas. Esses 

devem ser os responsáveis por compartilhar com os alunos saberes desta área do conhecimento, 

tornando assim o ensino significativo.  No entanto, é importante ressaltar que, embora 

defendamos neste trabalho o ensino de informática nas escolas, por outro lado compreendemos 

que se trata de uma realidade pouco consolidada em nosso País, mas que buscamos que venha a 

se concretizar nos currículos das escolas. 

 

2.3 EJA E INCLUSÃO DIGITAL 

 

 Com o crescente avanço tecnológico nos dias atuais, torna-se uma necessidade o domínio 

da tecnologia, mas para que se possa de fato haver uma inclusão social, é necessário que ocorra 

uma efetiva inclusão digital do educando. Deste modo, podemos perceber que a EJA pode 

abranger uma área de formação ainda maior, fazendo com que a educação digital seja pensada 

também sobre a ótica da educação de jovens e adultos. 

 Nos dias atuais é fácil notar o uso cotidiano da tecnologia, seja esse ao se operar um 

smartphone ou utilizar um caixa eletrônico, em ambos os exemplos podemos perceber o quão 

importante se faz o conhecimento tecnológico para que o cidadão possa de fato estar inserido na 
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sociedade com seus plenos direitos e deveres. Dentro desta perspectiva, se faz extremamente 

necessária a integração da EJA com o ensino de informática, proporcionado ao aluno o domínio 

necessário da tecnologia para que haja uma inclusão digital. Mas afinal, o que é a inclusão 

digital?  

 De Luca (2004) diz que "a inclusão digital deve favorecer a apropriação da tecnologia de 

forma consciente” (DE LUCA, 2004, p. 09). Pellanda (2005) afirma que: 

 

é preciso pensar em estratégias de inclusão digital não estreitamente ligadas a 

adestramentos e acesso a serviços, mas estratégias ampliadas de inclusão social 

mediante uma cultura digital com o conhecimento e a consciência (PELLANDA, 2005, 

p. 43). Ainda sobre o parágrafo anterior, Cruz (2004) afirma: 

 

Para ser incluído digitalmente, não basta ter acesso a micros conectados à internet. 

Também é preciso estar preparado para usar estas máquinas, não somente com 

capacitação em informática, mas com uma preparação educacional que permita usufruir 

seus recursos de maneira plena (CRUZ, 2004, p. 13). 

 

 Baseados nos estudos dos autores De Luca, Pellanda e Cruz, estamos compreendendo que 

a inclusão digital vai muito além de ser entendida como uma forma de 

proporcionar/disponibilizar o acesso ao computador e/ou ensinar a utilizar os mesmos, incluir 

digitalmente os sujeitos implica uma apropriação crítica e reflexiva do uso do computador. 

 É importante que o sujeito aja sobre essa tecnologia para que não esteja submetido a ela e 

para que possa ver nela uma forma de modificar a sua vida e a dos outros. Humanizar-se e ter 

autonomia para livrar-se de “movimentos repetitivos, sem a mínima noção do que fazem ou do 

que produzem” (ALENCAR, 2005, p.4).  

 Diante do que foi exposto no capítulo anterior, o ensino de informática para os alunos da 

EJA irá proporcionar aos mesmos construir um pensamento crítico acerca das tecnologias e 

dessa maneira irá possibilitar uma inclusão digital desses sujeitos. Pois como afirma Freire 

(1995, p.98):  

“Acho que o uso de computadores no processo de ensino-aprendizagem, em lugar de 

reduzir, pode expandir a capacidade crítica e criativa (...). Depende de quem usa a favor 

de quê e de quem e para quê. Já colocamos o essencial nas escolas; agora podemos 

pensar em colocar computadores.” 

 

 Vale ressaltar a importância do papel do educador de informática para que uma inclusão 

digital de seus alunos aconteça. Esse educador precisa de fato conhecer a realidade do aluno 

assim como a sociedade em que o mesmo está inserido. Ao se fazer o reconhecimento, o 
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educador deve atentar para a importância do ensino da informática e o impacto que o mesmo 

causará na vida do educando. Deste modo, o educador conseguirá ter uma visão mais clara da 

importância do seu trabalho assim como dos pontos em comum de suas vivências com as dos 

seus alunos. Segundo Oliveira (2001):  

“O uso da informática na educação exige em especial um esforço constante do educador  

para   transformar   a   simples   utilização   do   computador   numa   abordagem    

educacional    que    favoreça    efetivamente    o    processo    de    conhecimento  do  

aluno.  Dessa  forma, a  interação  com  os  objetos  de  aprendizagem,  o  

desenvolvimento  de  seu  pensamento  hipotético  e  dedutivo,  de   sua   capacidade   

de   interpretação   e   análise   da   realidade   tornam-se  privilegiados  e  a  emergência  

de  novas  estratégias  cognitivas  do  sujeito  é  viabilizada” (p. 62) .  

 

 Para tanto, incluir os alunos da EJA na sociedade digital em que vivemos não se trata de 

uma tarefa fácil, pois não basta os alunos terem uma máquina/computador. É importante 

assinalar que a forma de uso e a compreensão do para que estão utilizando aquela ferramenta é 

que pode possibilitar a inclusão digital ou não, pois para Fagundes “inclusão digital não é só o 

amplo acesso à tecnologia,  mas  a  apropriação  dela  na  resolução  de  problemas”  

(FAGUNDES,  2005).  
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3. OS CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Na metodologia para a revisão bibliográfica utilizamos a pesquisa bibliográfica, que é 

uma pesquisa desenvolvida tendo por base livros, artigos científicos e demais trabalhos. Segundo 

Fonseca: 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 

assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 

bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 

resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

 Dessa forma, iniciamos o trabalho com uma pesquisa bibliográfica, a partir da qual foram 

pesquisados estudos sobre a história da educação de Jovens e adultos no Brasil, EJA na 

perspectiva compensatória e na perspectiva do direito, o ensino de informática para EJA e 

inclusão digital, que serviram como base teórica para abordar o tema da monografia.  

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma investigação de 

abordagem qualitativa, cuja coleta de dados foi realizada por meio de uma pesquisa de campo. A 

pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica 

e/ou documental, se realiza a coleta de dados junto a pessoas. (FONSECA, 2002, p.32). 

  Foram realizadas as técnicas da entrevista individual e aplicação de questionários com os 

sujeitos participantes, a saber: estudantes, docentes e gestores que trabalham na EJA. 

 Inicialmente tínhamos como objetivo também, realizar entrevistas com professores de 

informática e identificar o perfil desses professores que trabalham com a informática, mas foi 

justamente o trabalho de campo que me apresentou como pesquisadora que este seria um 

objetivo inviável para a pesquisa, já que não tínhamos o professor de informática. O próprio 

trabalho de campo me possibilitou a reformulação do trajeto da pesquisa que se articulou em um 

movimento do empírico ao teórico e vice-versa.  

 No tópico resultados e análises, apresentamos de maneira intercalada os dados dos 

alunos, professores e gestores, como gráficos e falas, de modo a facilitar a compreensão do 

trabalho. 



22 
 

3.1  UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DA CIDADE ASSÚ-RN 

 

 Com base no site da Prefeitura Municipal de Assú - Rn, foi levantado o histórico da 

cidade:  

Por volta do século XVII a região teve como os primeiros habitantes os índios chamados 

janduís. Nesta mesma época os portugueses já haviam começado a explorar os potenciais da 

região, gerando conflitos entre os índios e os “homens brancos”. Os janduís utilizavam a caça ao 

gado para a sua subsistência enquanto os homens brancos tinham como interesse a criação 

bovina. Esses conflitos deram início à chamada guerra dos bárbaros, marcando a década 

compreendida entre 1687 a 1697. 

Os conflitos entre os ocupantes das terras proporcionaram uma queda no 

desenvolvimento da pecuária. No entanto, com o final dos conflitos a pecuária volta a crescer na 

região, tornando-se uma atividade econômica importante juntamente com a extração da cera de 

carnaúba representava a base na economia da região. 

Em 1696, com a presença de Bernardo Vieira Melo, governador da capitania do Rio 

Grande do Norte (RN), foi criado o Arraial de Nossa Senhora dos Prazeres próximo ao Rio 

Assú/Piranhas, o que viria a ser um dos municípios mais antigos do RN. Junto com seus soldados 

o governador ficou no arraial, onde iniciou o aldeamento dos índios janduís. 

Em 1766, no dia 22 de julho, o nome passa a ser reformulado para Vila Nova da Princesa, 

por Ordem Régia de D. José I, em homenagem à princesa Dona Carlota Joaquina. 

A denominação atual só veio a ocorrer em 16 de outubro de 1845, quando passou para o 

porte de cidade grande, com o nome de Açu, que significa Aldeia Grande, fazendo relação a uma 

área de agrupamento que os índios guerreiros da região ocupavam. 

O município de Assú está localizado no estado do Rio Grande do Norte e possui uma 

população total de 53.245 habitantes de acordo com o senso do IBGE (2010).  

 

3.2 AMOSTRAGEM 

 

   Os lócus escolhidos para a pesquisa foram as escolas Estadual Juscelino Kubitschek e a 

Escola Estadual Tenente Coronel José Correia da cidade de Assú/RN, pois são as únicas escolas 

que atendem a modalidade EJA e possuem o laboratório de informática.  No momento, a escola 
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José Correia está funcionando em outra escola emprestada, pois se encontra em reforma, dessa 

forma, o laboratório de informática esta desativo. A escola Juscelino Kubitschek conta 

atualmente com 3 turmas e 99 alunos matriculados na EJA, já a escola  José Correia possui o 

total de 8 turmas, com 290 alunos matriculados na educação de jovens e adultos; ambas as 

escolas ofertam esta modalidade de educação no turno noturno. 

   Os sujeitos envolvidos foram os alunos, professores e gestores das escolas. Participaram 

da pesquisa 2 gestores, 8 professores (sendo 3 da escola Juscelino  Kubitschek e 5 da escola  José 

Correia) e 78 alunos que estudam na modalidade da EJA (deste total, 36 da escola Juscelino  

Kubitschek  e 42 da escola  José Correia). 

 Foram utilizados questionários e entrevistas, como instrumentos de pesquisa. Os 

questionários foram aplicados aos alunos e contam questões fechadas, uma vez que se 

constituíam num grupo maior de pessoas. Já as entrevistas foram destinadas aos diretores e 

professores a partir de um roteiro semiestruturado. As entrevistas foram realizadas de forma 

individual, sendo registradas por meio de um aparelho gravador de áudio. Os dados foram 

transcritos e tabulados para as análises.  Os instrumentos de pesquisa encontram-se em anexo. 

 Outra técnica utilizada na pesquisa foi à observação das condições dos laboratórios, na 

qual busquei conhecer as questões relacionadas à manutenção, o acesso à internet, a quantidade e 

o estado dos computadores.  
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 Os resultados e análises foram organizados de forma a contemplar os objetivos propostos 

ao estudo, a saber: - Mostrar o perfil dos sujeitos (gestores, professores e alunos) participantes da 

pesquisa de campo; - identificar como a informática está inserida no currículo das escolas em 

questão e se as mesmas contribuem para a inclusão digital de Jovens e adultos; - verificar as 

condições e uso dos laboratórios de informática pelos alunos e professores e - apresentar a visão 

do ensino da informática e da inclusão digital na visão dos alunos, professores e gestores da EJA. 

 

4.1 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Neste primeiro tópico, traçamos a identificação do perfil dos sujeitos participantes 

(gestores, professores e alunos), a partir das informações obtidas nos instrumentos de pesquisa 

como: idade dos alunos; gênero dos gestores, professores e alunos; e a formação acadêmica dos 

professores e gestores. 

  No que se refere a idade dos alunos participantes, foi apresentada uma faixa etária entre 

17 a mais de 50 anos. O gráfico 1 abaixo mostra a distribuição dos alunos por faixa etária. 

Gráfico 1. Faixa etária 

 

                               Fonte: Oliveira, 2017. 
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 Ao analisar o gráfico apresentado, observamos que 1% dos alunos está com mais de 50 

anos, 6% estão entre 41 e 50 anos, 7% entre 25 e 29 anos, 7% com menos de 18 anos, 10% estão 

entre 30 e 35 anos, entre 36 e 40 anos estão 13%. A maior parte está entre 18 e 24 anos que se 

soma a 56% do total.  Como podemos observar, há uma variação de idade dos alunos, no 

entanto, podemos ver através da porcentagem maior, a faixa etária entre 18 e 24 anos, mais 

jovens presentes na EJA, e isto pode ser explicado por estes sujeitos estarem optando por 

retornar os estudos mais cedo.  

 Já em relação ao gênero dos sujeitos da pesquisa, o gráfico 2 abaixo apresenta a seguinte 

informação dos alunos:   

Gráfico 2. Gênero dos alunos 

 

                            Fonte: Oliveira, 2017. 

 

 Podemos notar que a maioria dos alunos são mulheres totalizando 58%. Já os homens 

apresentam 42%.  Estes dados nos levam a refletir acerca do percentual de mulheres que 

abandonaram os estudos ser superior ao de homens. Isto se justifica pelas desigualdades e 

diferenças de gênero, onde normalmente o abandono a escola pelas mulheres é associado a lidar 

com responsabilidades de mãe, esposa, dona de casa, entre outros. 

 Quanto aos professores, do total de 8, 5 são do gênero masculino e 3 do gênero feminino. 

Já no que se refere aos diretores, um corresponde ao sexo feminino e outro ao sexo masculino. 

Esses dados permitem conhecer a distribuição dos entrevistados por gênero.  
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 Sobre a formação acadêmica dos sujeitos participantes da pesquisa, o diretor da escola 

Juscelino Kubitschek possui graduação em pedagogia e a diretora da escola José Correia é 

formada em história. Dos professores, conforme tabela abaixo, dois são formados em pedagogia; 

2 em história; 1 em ciências biológicas; 1 em artes cênicas; 1 em letras, com habilitação em 

língua inglesa e 1 em matemática.   

 

Tabela 1. Formação acadêmica dos professores 

Formação Quantidade Porcentagem  

Pedagogia 2 25% 

História 2 25% 

Ciências biológicas 1 12,5% 

Artes cênicas 1 12,5% 

Letras (habilitação em 

língua inglesa) 

1 12,5% 

Matemática 1 12,5% 

                   Fonte: Oliveira, 2017. 

 

Nenhum dos professores participantes da pesquisa possui formação na área da EJA. Em 

relação a esta informação, os diretores responderam o seguinte: 

 

“A maioria dos professores são formados por área específica das disciplinas que lecionam, 

nenhum com cursos específicos em EJA, somente pequenos momentos de estudo e orientação com 

ajuda de técnicos da DIRED.” (DIRETOR A - Juscelino Kubitschek) 

“Os professores que lecionam a modalidade do EJA passaram por uma capacitação, um 

minicurso. E utilizam livros didáticos para a EJA em suas aulas.” (DIRETOR B – José Correia) 

 Podemos observar que, embora nenhum dos professores possua formação na área da EJA, 

as escolas dispõem de momentos de estudos e minicursos na tentativa de abordar sobre a EJA 

com os professores.  Por outro lado, torna-se necessário que os professores busquem, para além 

desses momentos oferecidos pelas escolas, uma formação e um aprofundamento de estudos sobre 

a EJA, uma vez que trabalham com esta modalidade de ensino e precisam conhecer as 



27 
 

especificidades deste público. Os dados apresentados neste tópico, permite-nos conhecer melhor 

o perfil de gestores, professores e alunos das escolas campo. 

 

4.2 AS CONDIÇÕES E USO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

 

 Os resultados do segundo tópico de análise se destinam ao objetivo de verificar as 

condições e uso dos laboratórios de informática pelos alunos e professores.  

 Para conhecer mais sobre o uso dos laboratórios de informática, buscamos saber dos 

professores como aconteciam as suas aulas neste espaço para os alunos da EJA. Somente um 

professor dos entrevistados respondeu que utiliza o laboratório de informática: 

 

“Eu utilizo, principalmente para fazer pesquisa, visualizar imagens, mostrar vídeos, utilizar 

programas de edição e desenho.” (PROFESSOR E - Juscelino Kubitschek) 

 Quando um professor em sua aula vai além do uso do livro didático e do quadro e 

permite a turma ter o contato com softwares, imagens e vídeos, entre outros; isto faz com que a 

sua aula se torne ainda mais significativa e facilite o processo de ensino-aprendizagem, pois ele 

traz novos elementos que fazem com que os alunos saiam da rotina da sala de aula. Para Moran: 

As tecnologias, dentro de um projeto pedagógico inovador, facilitam o processo de 

ensino- aprendizagem: sensibilizam para novos assuntos, trazem informações novas, 

diminuem a rotina, nos ligam com o mundo, com as outras escolas, aumentam a 

interação (redes eletrônicas), permitem a personalização (adaptação ao ritmo de trabalho 

de cada aluno) e se comunicam facilmente com o aluno, porque trazem para a sala de 

aula as linguagens e meios de comunicação do dia-a-dia. (MORAN, 1994, p. 48).  

 

 Embora este trabalho defenda a informática como uma disciplina que faça parte da matriz 

curricular das instituições, bem como professores formados para trabalhar no ambiente escolar, 

compreendemos também a importância da utilização do laboratório de informática pelos demais 

professores das escolas, pois o uso do computador irá contribuir para dinamizar e complementar 

a aula do professor, assim como, possibilitar aos alunos ter acesso às tecnologias e softwares. No 

entanto, nem todos os professores entrevistados utilizam o laboratório. A seguir apresento três 

respostas de docentes que justificaram a não utilização do laboratório: 
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“Não usamos, pois os mesmos precisam de aulas básicas. Por exemplo: Ligar o computador.” 

(PROFESSOR C - Juscelino Kubitschek ) 

“Nessa escola a gente está sem utilizar o laboratório de informática, quando eu trabalhava na 

EJA no Manoel Montenegro a gente chegava a utilizar, mas aqui a gente não tem acesso à sala 

de informática não. (PROFESSOR A - José Correia) 

“Não trabalhamos com laboratório de informática por motivo de o mesmo estar desativado em 

nossa escola.” (PROFESSOR H - José Correia ) 

 Nas falas acima observamos que os professores não fazem uso do laboratório. No que se 

refere a utilização deste espaço pelos alunos das escolas, a maioria deles também não fazem uso 

do mesmo. Segue o gráfico 3 no qual foi perguntado aos alunos aonde eles têm acesso ao 

Computador e a internet: 

Gráfico 3. Acesso ao Computador e a Internet 

                                     

                       Fonte: Oliveira, 2017. 

 

 De acordo com o gráfico 3, 1% dos alunos que responderam possui acesso ao 

computador na escola, 8% disseram que acessam na Lan House, 13% não possuem acesso ao 

computador e a internet e 65% possuem computador e internet em casa. Com este resultado, 

observamos que a grande maioria dos alunos possuem computador e internet em casa, e isto 

mostra o quanto à informática está presente na atualidade. Mas, por outro lado, também 
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percebemos  o quanto o uso do computador e da internet na escola são mínimos. Apenas 1% dos 

alunos fazem uso dos mesmos na escola, esta situação pode ser apontada por problemas 

relacionados a manutenção dos computadores, ao acesso a internet, a quantidade e estado dos 

computadores. 

 Diante desse cenário, nos questionamos a respeito do por que do pouco uso do 

laboratório de informática por alunos e professores. O gráfico 4 nos ajuda a entender esta 

questão, a partir do olhar do aluno: 

Gráfico 4. O laboratório e os seus equipamentos 

 

                            Fonte: Oliveira, 2017. 

 

 Outra pergunta feita aos alunos, foi quanto ao laboratório de informática, se o mesmo 

possui equipamentos suficientes para a realização de atividades, 8% responderem que sim, 32% 

dos alunos não souberam responder e 60% disseram que não. Podemos observar que a maioria 

dos alunos acredita que o laboratório de informática não dispõe de máquinas suficientes, já por 

outro lado um número considerável de alunos, 32% não sabem responder sobre a situação dos 

laboratórios, este não conhecimento do laboratório por parte de alguns alunos, talvez possa ser 

justificado pelo fato do mesmo não estar sempre disponível no turno noturno. Para o professor E, 

o laboratório também não atende as necessidades dos alunos, segundo ele: 
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“O laboratório é um espaço de difusão do conhecimento muito atrativo para os alunos e 

professores. Às vezes faltam máquinas ou manutenção. Tem escola que é grande e necessitaria de 

dois laboratórios. Na escola em que eu trabalho acredito que ter mais um laboratório com mais 

computadores funcionando ajudaria bastante.” (PROFESSOR E - Juscelino Kubitschek) 
 

 De acordo com as minhas observações e relatos dos diretores, professores e alunos 

podemos compreender melhor o porquê a utilização dos laboratórios é mínima, isto ocorre, pois 

como citado anteriormente, no caso do laboratório da escola Estadual José Correia, o mesmo 

encontra-se desativado. Já na escola Estadual Juscelino Kubitschek, embora o laboratório seja 

utilizado pelos professores e alunos, o mesmo não possui equipamentos suficientes para os 

alunos desenvolverem as suas atividades, pois a maioria dos computadores não funcionam e 

necessitam de manutenção,  faltam alguns mouses e teclados e o acesso a internet é lento,  o que 

faz com que o número de computadores seja ainda menor e a sua utilização mínima. 

 

 Segue na figura 1 algumas imagens do laboratório de informática da escola 

Juscelino Kubitschek: 

 

Figura1. Laboratório de informática 

Fonte: Oliveira, 2017. 

              

 Observamos hoje em dia, muitas escolas com laboratórios abandonados, computadores 

quebrados e muitas vezes ultrapassados, necessitando de manutenção e atualização das 

máquinas. Quando há a presença de laboratórios de informática, acontece um fato bastante 
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comum em escolas públicas, sejam do estado ou município: a falta de professores formados para 

atuarem nestes laboratórios. Podemos observar isto no seguinte relato: 

Se, por um lado, a formação de professores capacitados a interagir com as modernas 

tecnologias na área de ensino constitui um imperativo para impulsionar melhorias na 

educação básica, conforme anunciam fontes governamentais, agências internacionais e 

setores do empresariado nacional, por outro lado, proporcionar esta formação, exigirá 

vultosos investimentos por parte do governo e da sociedade nas redes públicas de 

ensino. Isto porque as propostas de formação e de capacitação de recursos humanos não 

poderão estar dissociadas de programas que visem dotar as escolas de equipamentos e 

de materiais específicos (SETTE, AGUIAR, SETTE, 1997, - Licenciatura em 

Informática - Uma Questão em Aberto- Revista Brasileira de Informática na Educação - 

n° 01 – SBC). 

 

 Dessa forma, é perceptível que ainda hoje, no ano de 2017, existam problemas quanto ao 

investimento em tecnologias para as escolas e a falta de profissionais licenciados em informática.  

 Podemos perceber e observar que os laboratórios das escolas não se encontram em 

condições ideais para utilização, pois os equipamentos não são suficientes para que os alunos e 

professores realizem atividades dos laboratórios.  

 

4.3 O ENSINO DE INFORMÁTICA NO CURRÍCULO DAS ESCOLAS PESQUISADAS 

 

  Neste tópico, buscamos identificar como a informática esta inserida no currículo das 

escolas. Para os alunos foi perguntado: Qual a frequência de aulas de informática na escola? O 

gráfico 5 a seguir apresenta as respostas dos alunos. 
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Gráfico 5. Aulas de informática 

 

                         Fonte: Oliveira, 2017. 

 

 Através do gráfico podemos identificar que os alunos não possuem aulas de informática 

nas escolas Juscelino Kubitschek e escola José Correia, pois 100% deles marcaram a opção “não 

possui aulas de informática”, e isto se justifica pelo fato de que as escolas não possuem o ensino 

de informática em sua matriz curricular e nos seus documentos oficiais, assim como professores 

formados em informática para trabalhar com este ensino. No tópico anterior, que abordou a 

respeito do uso dos laboratórios de informática, notamos que além do pouco uso do laboratório, 

também como se dá a sua utilização deste espaço pelos alunos e professores. O laboratório de 

informática é utilizado pelos professores e alunos normalmente quando o professor leva a turma 

para o laboratório para realizar atividades referentes à sua disciplina, como exemplo, para 

realizar pesquisas, fazer trabalhos, entre outros. O uso do laboratório pelo aluno também pode 

ocorrer de forma livre, mas com a presença de um responsável, um professor ou servidor da 

escola que normalmente não possui formação em informática e nem sempre pode contribuir 

tirando dúvidas dos alunos.  

  Diante desta pesquisa, percebemos que a informática está inserida na escola, mas não no 

currículo oficial da instituição, ou seja, mas ela está inserida no dia a dia da escola somente como 

uma ferramenta que auxilia aos professores em suas aulas, bem como aos alunos no 

desenvolvimento de suas atividades. 
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 Neste panorama, entendemos que as escolas não contribuem para que os jovens e adultos 

sejam incluídos na era digital, pois compreendemos que para que de fato estes sujeitos sejam 

incluídos, torna-se necessário que eles possuam em seu ensino formal, o ensino de informática, 

assim como um professor licenciado em informática capaz de ensinar aos alunos as 

potencialidades e limites do uso do computador, e que ensinem aos alunos a utilizar o 

computador de forma crítica. 

 

4.4 VISÃO DA EJA, DO ENSINO DE INFORMÁTICA E INCLUSÃO DIGITAL 

 

 Neste último tópico, apresenta-se a visão dos participantes (alunos, professores e 

diretores) a fim de coletar as suas visões sobre a EJA, o ensino de informática, e inclusão digital. 

Para os alunos foram utilizadas questões fechadas e para os gestores e professores questões 

abertas. Destacam-se as respostas que foram mais representativas. 

 

 SOBRE A VISÃO DA EJA: 

 

Apresentamos, a seguir, diferentes visões de docentes e gestores a respeito da educação 

de jovens e adultos, que se alternam entre uma educação compensatória e uma educação como 

um direito. 

 

“Considero uma necessidade, diante da nossa realidade com tantos adultos que não tiveram 

oportunidade de receber educação sistematizada, por um motivo ou outro, no período 

considerado regular. Portanto, é uma oferta ainda com falhas muito graves, como quase toda 

nossa educação publica, longe de ser uma Educação de qualidade.” (DIRETOR A - Juscelino 

Kubitschek) 

 

“Vejo o EJA como um meio de recuperar o ano (série) dos alunos na sua faixa etária, que foram 

prejudicados por falta de progressão ou oportunidades de estudos.” (DIRETOR B - José 

Correia) 

 

“Minha visão da EJA, a EJA no meu modo de ver foi um projeto encontrado para tentar 

recuperar aquele atraso que muitas pessoas não tiveram acesso à educação na idade certa, por 
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diversos motivos, por questões do trabalho, alguns casaram cedo, por diversos motivos, então o 

EJA vem trazer isso ai, para tentar amenizar alguma coisa, porque a gente, na verdade é que não 

consegue. Não é a mesma coisa que de você ter uma educação na idade certa, o EJA é mais para 

isso, para ainda tentar recuperar alguma coisa.” (PROFESSOR A - José Correia) 

 

“Um direito que todo cidadão tem de concluir seus estudos. A EJA tem uma especificidade que 

permite com que as relações sejam mais diretas, próximas e humana.” (PROFESSOR E - José 

Correia) 

 

 O diretor “B” e professor “A” tem uma visão da EJA como uma forma de compensar a 

escolaridade perdida por pessoas que por algum motivo não concluíram o ensino médio e 

fundamental. Esta visão do professor e gestor nos mostra que lhes falta ainda uma atenção e 

olhar diferenciado para a modalidade EJA. Assim como a visão do “A” e professor “E”, que 

veem a EJA como um direito, embora ainda possui problemas, por não ser oferecido a estes 

sujeitos uma educação de qualidade. 

 É necessário ressignificar a visão da EJA, buscando superar a visão da compensação e 

situar esta modalidade de ensino como uma educação mais humanizada, na qual os professores 

valorizem os conhecimentos trazidos pelos alunos, as suas vivências e expectativas. Para Paulo 

Freire a prática educacional dos jovens e adultos deveria formar sujeitos críticos a partir a sua 

realidade: 

 

Desde logo, afastáramos qualquer hipótese de  uma  alfabetização puramente mecânica. 

Desde logo, pensávamos a alfabetização do homem brasileiro, em posição de tomada de 

consciência na emersão que fizera no processo de nossa realidade. Num trabalho com 

que tentássemos a promoção da ingenuidade em criticidade, ao mesmo tempo em que 

alfabetizássemos.”  (FREIRE,  2007,  p. 112).  

 

Ao se levar em consideração as vivências dos alunos e relacionando-as com o conteúdo 

da aula, o professor irá contribuir para a reflexão e formação de sujeitos críticos. 

 

VISÃO DO ENSINO DE INFORMÁTICA:  
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A seguir apresentamos três falas de docentes a respeito de suas visões acerca do ensino 

de informática. Nos relatos, observamos que os mesmos veem a informática como uma 

ferramenta. 

 

“A informática, ela... é... como a gente vive em um mundo globalizado, que está ai cheio de 

informações, fica muito para trás o professor que não utiliza as tecnologias em sala de aula, em 

tanto dentro como fora de sala de aula, porque o aluno não tem mais interesse de chegar dentro 

da sala de aula e escrever e só escrever, está sentado  e ficar escrevendo o que o professor 

coloca no quadro, você construir atividades utilizando a informática, utilizando a tecnologia, é 

uma forma de inovar, então pra mim a informática ela entra como uma prática inovadora, 

infelizmente eu não utilizo esta pratica inovadora no turno noturno, no EJA, em virtude desses 

sérios problemas que eu já venho relatando para você, mas se eu pudesse utilizar ai sim pra mim 

a tecnologia, a informática entra como uma prática inovadora.” (PROFESSOR B - José Correia 

) 

  

“Representa papel muito importante na educação, pois ajuda a potencializar o desenvolvimento 

na aprendizagem e facilita o trabalho de professor.” (PROFESSOR G - Juscelino Kubitschek) 

 

“Representa uma ferramenta útil, articulada, mas que o acesso ainda não é o desejável. ” 

(PROFESSOR H - José Correia) 

  

 Dentre essas definições, pode-se perceber que os professores “B”, “G” e “H” utilizam-se 

da informática como uma ferramenta que ajuda a potencializar o processo de aprendizagem dos 

alunos. Por outro lado, vemos também nos relatos dos professores, que a maioria compreende a 

importância da informática atualmente.  Esta visão da importância do ensino de informática 

também é compartilhada pelos alunos no gráfico 6:  
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Gráfico 6.Ensino de informática 

 

                           Fonte: Oliveira, 2017. 

 

 Nesse gráfico, foi questionado aos alunos da EJA se eles consideram o ensino de 

informática importante para a sua formação, 10% dos alunos marcaram a opção Não, sendo que 

a maioria 90% vê o ensino de informática importante para a sua formação.  

 Dessa forma, podemos notar o quanto a informática é importante para estes sujeitos, 

embora na maioria dos casos ela esteja inserida no ambiente escolar apenas como uma 

ferramenta precisamos compreender que a informática vai muito além dessa visão, pois trata-se 

de uma área de conhecimento que nos possibilita novas formas de pensar e agir através do uso 

das tecnologias de maneira crítica. E por estar tão presente nos dias atuais, torna-se também uma 

exigência que as instituições de ensino possuam em sua matriz curricular, o ensino de 

informática. 

 

SOBRE A VISÃO DA INCLUSÃO DIGITAL: 

 

Por fim, destacamos as falas dos professores e gestores ressaltando a importância da 

inclusão digital:  
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“Na minha visão a inclusão digital devia ser oferecida na escola, em todos os níveis de ensino, 

possibilitando que os educadores busquem informações e conhecimento através das redes de 

computadores.” (DIRETOR A - Juscelino Kubitschek) 

 

“Além de considerar importantíssimo, considero urgente. Para isso, penso que, necessita-se com 

certa prioridade investir na capacitação de pessoas para atuarem de maneira mais efetiva, 

principalmente nas escolas.” (DIRETOR B - José Correia) 

 

“A inclusão digital hoje é extremamente necessária, que é... nosso dia a dia hoje, a nossa vida 

hoje, para onde a vai, a gente faz, tudo que a gente faz, tem a tecnologia no meio, e a gente vê 

hoje como exemplo, um exemplo... a gente vai no sistema bancário hoje e a gente ver ainda 

muitas pessoas, principalmente aquelas mais idosas, sempre pedindo auxilio a alguém, porque 

elas não tiveram acesso a tecnologia, então é por isso que eu acho que a inclusão digital é 

fundamental, para que casos simples assim não venham acontecer.” (PROFESSOR A - José 

Correia) 

 

“A inclusão digital possibilita as pessoas uma maior interação com esse mundo globalizado em 

que vivemos, permitindo a participação do cidadão de uma forma mais efetiva na sociedade 

moderna, nesse mundo sem fronteiras.” (PROFESSOR C - Juscelino Kubitschek) 

 

 Para os professores “A” e “C” a inclusão digital possibilita ao cidadão uma maior 

inserção na sociedade por meio do uso das tecnologias, já para os diretores “A” e “B”, a inclusão 

digital além de importante, necessita ser efetivada nas escolas.  

Diante disso, podemos ver a importância da inclusão digital, pois no nosso cotidiano 

lidamos com muitas tecnologias e necessitamos dos conhecimentos de informática para utilizá-

las de maneira correta e crítica. E acima de tudo precisamos compreender que a inclusão digital 

vai além do simples uso das tecnologias, mas do seu uso de forma significativa e consciente. 

Como coloca Warschauer: 

Warschauer (2003) discute a relação entre o computador e o acesso à rede alegando não 

ser suficiente termos ambos, sem dominar o conhecimento necessário para usá-los. Para 

que aconteça uma inclusão digital justa e significativa, é mais importante que apenas ter 

a máquina e o acesso às informações, “as habilidades das pessoas para fazer uso daquele 

dispositivo e linha (internet) para comprometer-se em práticas sociais significativas” 

(WARSCHAUER, 2003, p. 38, tradução Denise Buratto).  
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 Dessa forma, podemos notar que a inclusão digital não se resolve comprando 

computadores e/ ou ensinando as pessoas a utilizá-los. A inclusão digital pressupõe uma melhor 

qualidade de vida e o desenvolvimento do pensamento crítico. 

Os resultados e discussões da pesquisa apontam, sobretudo, para a importância da 

presença do ensino de informática e de professores licenciados nesta área para trabalhar nas 

escolas da rede pública e privada de ensino. Com isso, destacamos a necessidade de maiores 

investimentos por parte do governo, em todas as esferas, em laboratórios de informática com 

boas condições de uso, bem como na oferta de cursos de licenciatura em informática. Como 

sabemos a área do ensino da informática ainda é um campo em expansão, apresentando poucos 

cursos de licenciatura em nosso país e um número mínimo de professores formados nesta área. 

Reconhecemos que as dificuldades são inúmeras, no entanto, continuamos engajados para 

que o ensino de informática se efetive nas escolas públicas, de modo a contribuir com a redução 

do grande número de jovens e adultos excluídos da era digital. Além disso, consideramos que 

esta inclusão pode vir a possibilitar uma aprendizagem dos conteúdos de informática de maneira 

significativa. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino de informática na educação de jovens e adultos é um direito que estes sujeitos 

possuem e se torna atualmente uma necessidade, visto que, vivemos em uma sociedade 

amplamente voltada para a informática. Consideramos que tal ensino poderá proporcionar a estes 

sujeitos uma aprendizagem significativa acerca dos conteúdos de informática, bem como 

possibilitar a inclusão digital dos mesmos. Para que o processo de ensino-aprendizagem possa 

acontecer de forma efetiva, se faz necessário que o professor de informática relacione os 

conteúdos abordados, com a realidade dos seus alunos e com os seus conhecimentos prévios, a 

fim de que a aprendizagem vá além do simples uso do computador. Os alunos devem ser 

incentivados a refletir sobre o uso desta ferramenta de maneira crítica para que possam fazer 

bom uso dela. 

A partir das informações suscitadas pela pesquisa, considera-se que os estudos atingiram 

os objetivos específicos propostos no trabalho. A pesquisa foi importante, uma vez que, 

conhecemos o público que trabalha com a EJA na cidade de Assú, assim como também, 

verificamos as condições e uso dos laboratórios de informática pelos alunos e professores, onde 

observamos que o uso dos laboratórios é mínimo, devido a problemas na maioria dos 

computadores e internet lenta.  

Além disso, identificamos como a informática está inserida no currículo das escolas, no 

entanto, constatamos que não há o ensino de informática em sua matriz curricular, assim como 

não há profissionais licenciados em informática, e que a informática está inserida no ambiente 

escolar como uma ferramenta que auxilia professores e alunos no processo de ensino-

aprendizagem. Dessa maneira, compreendemos que as escolas participantes da pesquisa não 

contribuem para a inclusão digital dos alunos da EJA. 

Por fim, abordamos a visão dos participantes (alunos, professores e diretores) a fim de 

coletar as suas visões sobre a EJA, o ensino de informática e inclusão digital. Em termos gerais, 

o trabalho conseguiu atingir seu objetivo principal que é analisar a atual situação do ensino de 

informática na modalidade EJA da cidade de Assú, de acordo com a perspectiva de alunos, 

professores e gestores. 
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A realização deste estudo foi fundamental para a minha formação docente, pois 

contribuiu para o enriquecimento do meu desempenho profissional uma vez que, como 

professora de informática poderei atuar na educação de jovens e adultos.  

Este trabalho também poderá servir de base para outros trabalhos e contribuir como fonte 

de informação para estudantes e demais interessados que atuem na área do ensino de informática 

e da Educação de Jovens e Adultos. Poderá, ainda, ser utilizado para melhorar e desenvolver o 

ensino de informática nessa área específica na região de abrangência da pesquisa, 

disponibilizando também, auxílio para aperfeiçoamento da atuação de professores e melhor 

preparação de futuros docentes. 

 Buscamos com o referido trabalho contribuir para que sejam vistas as dificuldades 

existentes sobre o tema da monografia, para que assim as mesmas possam ser superadas ou 

amenizadas ao longo do tempo, de modo que o professor de informática contribua para incluir os 

alunos na era digital, ressaltando a sua importância e auxiliando-os na sua utilização de maneira 

crítica.  

Por fim, vale destacar que as considerações aqui elencadas, ainda que iniciais, 

constituem-se como um esforço em abordar o ensino de informática para os alunos da EJA, 

assim como se configuram como potenciais subsídios, podendo ainda ser aprofundados no 

futuro, não se limitando nesses aspectos, mas em outros que poderão surgir. Em pesquisas 

futuras, pretendo pesquisar e estudar metodologias do ensino de informática que contemplem e 

sejam coerentes com o público da EJA. 
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ANEXO 

 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – CAMPUS IPANGUAÇU 
 

PREZADO(A) ESTUDANTE, os dados aqui coletados têm por objetivo conhecer  a atual 

situação do ensino de informática na modalidade de ensino EJA das escolas Juscelino 

Kubitschek e José Correia da cidade de Assú. Muito obrigada pela sua contribuição para a 

realização deste estudo! 
 

  

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS ALUNOS (AS) 

 

1) Período/Ano: 

 

2) Escola/Instituição de ensino: 

 

3) Faixa etária: 

(    ) Menos de 18 

(    ) 18 a 24 anos 

(    ) 25 a 29 anos 

(    ) 30 a 35 anos 

(    ) 36 a 40 anos 

(    ) 41 a 50 anos 

(    ) Mais de 50 anos 

 

4) Sexo: (    ) Feminino       (    ) Masculino 

5) Possui acesso ao computador e a internet? 

 

(    ) Na escola 
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(    ) Em casa 

(    ) Lan house 

(    ) Não tenho acesso ao computador e a internet 

(    ) outros : ____________________________________________________________ 

6) Na instituição de ensino que estuda, possui aulas informática com qual frequência? 

 

(    ) Uma vez na semana 

(    ) Duas vezes da semana 

(    ) Entre duas e cinco vezes na semana 

(    ) Não possui aulas de informática 

(    ) Outros: ____________________________________________________________ 

7) O laboratório de informática possui equipamentos suficientes para a realização de 

atividades? 

 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Não sei responder 

8) Considera importante para a sua formação profissional o ensino da informática na 

sua escola? 

 

(    ) Sim 

(    ) Não 
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ANEXO B – ENTREVISTA APLICADA AOS PROFESSORES 

 

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – CAMPUS IPANGUAÇU 
 

PREZADO(A) PROFESSOR, os dados aqui coletados têm por objetivo conhecer  a atual 

situação do ensino de informática na modalidade de ensino EJA das escolas Juscelino 

Kubitschek e José Correia da cidade de Assú. Muito obrigada pela sua contribuição para a 

realização deste estudo! 
 
  

ENTREVISTA DIRIGIDA AOS PROFESSORES 

 

1) Qual a sua formação? 

 

2) Descreva como acontecem as suas aulas no laboratório de informática para os alunos da EJA. 

 

3) Em sua opinião, o laboratório de informática atende por completo as suas necessidades e a 

dos alunos? 

 

4) Com suas palavras, o que a informática e seu ensino representam para você? 

 

5) Qual a sua visão da EJA? 

 

6) Qual a sua visão da Inclusão Digital? 
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ANEXO C – ENTREVISTA APLICADA AOS GESTORES 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – CAMPUS IPANGUAÇU 
 

PREZADO(A) DIRETOR, os dados aqui coletados têm por objetivo conhecer  a atual situação 

do ensino de informática na modalidade de ensino EJA das escolas Juscelino Kubitschek e José 

Correia da cidade de Assú. Muito obrigada pela sua contribuição para a realização deste estudo! 
 

  

ENTREVISTA DIRIGIDA AOS DIRETORES 

 

 

1) Qual a sua formação? 

 

2) Qual o número de alunos e turmas da EJA? 

 

3) Dos professores da EJA, quantos possui algum tipo de formação na área? 

 

4) Na opinião do Senhor (ra), o laboratório atende as necessidades dos alunos? 

 

5) A instituição oferece aulas de informática para os alunos da EJA? 

 

6) O laboratório de informática é utilizado para qual finalidade? 

 

7) Qual a sua visão da EJA? 

 

8) Qual a sua visão da Inclusão Digital? 
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ANEXO D – TABELAS COM AS RESPOSTAS DOS PROFESSORES E GESTORES 

 

Tabela 2.  Formação dos professores 

Pergunta 

 

Respostas 

Dos professores da EJA, 

quantos possui algum tipo 

de formação na área? 

 

“A maioria dos professores são formados por área específica das 

disciplinas que lecionam, nenhum com cursos específicos em EJA, 

somente pequenos momentos de estudo e orientação com ajuda de 

técnicos da DIRED.” (DIRETOR A - Juscelino Kubitschek) 

 

“Os professores que lecionam a modalidade do EJA passaram por uma 

capacitação, um minicurso. E utilizam livros didáticos para a EJA em 

suas aulas.” (DIRETOR B - José Correia)  

 
Fonte: Oliveira, 2017. 

 

 

Tabela 3. Aulas no laboratório de informática 

Pergunta 

 
Respostas 

Descreva como acontecem 

as suas aulas no laboratório 

de informática para os 

alunos da EJA. 

 

“Nessa escola a gente está sem utilizar o laboratório de informática, 

quando eu trabalhava no EJA no Manoel Montenegro a gente chegava 

a utilizar, mas aqui a gente não tem acesso à sala de informática não.” 

(PROFESSOR A - José Correia) 

 

“Infelizmente é... a nossa escola possui, o prédio nosso possui, uma 

sala de informática, com computadores, segundo a diretora, porque 

como eu sou recém-chegado na escola né, eu sou recém-concursado, 

fui chamado agora em abril, é... eu não conheço bem a estrutura da 

escola, mas ela informou que tem laboratório de informática, porém 

que os mesmos vão ser devolvidos para a DIRED porque são antigos, e 

aqui no prédio que a gente está utilizando existe uma sala de 

informática com computadores que é do Estado, esses computadores 

pertencem ao estado, mas a escola que é privada não permite que a 

gente utilize os computadores, o que acaba prejudicando os alunos, 

porque assim para você desenvolver uma boa aula, chamar atenção dos 

alunos, o EJA já um turno diferenciado, é um curso diferenciado, então 

seria uma forma de atrair os alunos, você fazer aulas inovadoras, e 

utilizar a informática, a tecnologia dentro da sala de aula ou na aula ia 

deixar essa aula inovadora, ia fazer com que esse aluno voltasse para a 

sala de aula, ia aumentar a assiduidade dos alunos, ia aumentar a 

frequência, infelizmente com a proibição da utilização da sala de 

informática isso acaba prejudicando e causando vários agraves como a 

baixa assiduidade dos alunos, a baixa frequência, e o índice de evasão 

utilíssimo, reprovação, enfim, esses problemas que relatei.” 
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(PROFESSOR B - José Correia) 

 

“Não usamos, pois os mesmos precisam de aulas básicas. Por exemplo: 

Ligar o computador.” (PROFESSOR C - Juscelino Kubitschek) 

 

“Não utilizo o laboratório.” (PROFESSOR D - Juscelino Kubitschek) 

 

Eu utilizo, principalmente para fazer pesquisa, visualizar imagens, 

mostrar vídeos, utilizar programas de edição e desenho. (PROFESSOR 

E - Juscelino Kubitschek) 

 

“Não acontece, pois não temos laboratório.” (PROFESSOR F - José 

Correia) 

 

“Nossa escola não dispõe de laboratório.” (PROFESSOR G - José 

Correia) 

 

“Não trabalhamos com laboratório de informática por motivo de o 

mesmo estar desativado em nossa escola.” (PROFESSOR H - José 

Correia) 

 
 Fonte: Oliveira, 2017. 

 

 

Tabela 4.  O laboratório de informática 

Pergunta 

 
Respostas 

Em sua opinião, o 

laboratório de informática 

atendem por completo as 

necessidades dos alunos e 

do curso? 

 

“A sala de informática não tem, seria muito importante ter a sala de 

informática porque a tecnologia esta muito presente no nosso dia a dia 

e para eles também, tudo que eles, que a gente faz hoje praticamente 

que a gente vai fazer têm alguma coisa de informática no meio, então 

isso ai hoje é fundamental.” (PROFESSOR A - José Correia) 

 

“Poderia ser até que atendesse, se a gente utilizasse, se a gente pudesse 

utilizar, mas como a gente não utiliza, ai eu nem sei lhe dizer se atende, 

porque a gente não utiliza.” (PROFESSOR B - José Correia) 

 

“Não.” (PROFESSOR C - Juscelino Kubitschek) 

 

“Não existe.” (PROFESSOR D - José Correia) 

 

“O laboratório é um espaço de difusão do conhecimento muito atrativo 

para os alunos e professores. Às vezes faltam máquinas ou manutenção. 

Tem escola que é grande e necessitaria de dois laboratórios. Na escola 

em que eu trabalho acredito que ter mais um laboratório com mais 

computadores funcionando ajudaria bastante.” (PROFESSOR E - 
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Juscelino Kubitschek) 

 

“Na escola não tem laboratórios de informática.” (PROFESSOR F - 

José Correia) 

 

“Não.” (PROFESSOR G - Juscelino Kubitschek) 

 

“Não, atualmente não temos acesso a essa ferramenta quando tínhamos 

a velocidade da internet não era satisfatória e nem tão pouco o número 

de máquinas.” (PROFESSOR H - José Correia) 

 
Fonte: Oliveira, 2017. 

 

 

Tabela 5. Informática e seu ensino 

Pergunta 

 
Respostas 

Com suas palavras, o que a 

informática e seu ensino 

representa para você? 

 

“Para mim a informática hoje ela é fundamental, porque se a gente 

observar principalmente os 10 últimos anos o avanço tecnológico está 

cada vez mais rápido, então é necessário que a maioria da população 

tenha um acesso a essa a tecnologia, senão vai dificultar muito no nosso 

dia a dia, então eu acho que é fundamental que seja implantado o 

acesso digital.” (PROFESSOR A - José Correia) 

 

“A informática, ela... é... como a gente vive em um mundo globalizado, 

que está ai cheio de informações, fica muito para trás o professor que 

não utiliza as tecnologias em sala de aula, em tanto dentro como fora de 

sala de aula, porque o aluno não tem mais interesse de chegar dentro da 

sala de aula e escrever e só escrever, está sentado  e ficar escrevendo o 

que o professor coloca no quadro, você construir atividades utilizando a 

informática, utilizando a tecnologia, é uma forma de inovar, então pra 

mim a informática ela entra como uma prática inovadora, infelizmente 

eu não utilizo esta pratica inovadora no turno noturno, no EJA, em 

virtude desses sérios problemas que eu já venho relatando para você, 

mas se eu pudesse utilizar ai sim pra mim a tecnologia, a informática 

entra como uma prática inovadora.” (PROFESSOR B - José Correia ) 

 

“A informática representa um avanço no conhecimento do aluno. Até 

porque a experiência da informática irá possibilitar melhores condições 

de trabalho no futuro “(PROFESSOR C - Juscelino Kubitschek) 

 

“Representa a inovação em sala de aula.” (PROFESSOR D - Juscelino 

Kubitschek) 

 

“Uma evolução no ensino-aprendizagem.” (PROFESSOR E - José 

Correia) 
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“Todo esforço é válido para tornar a rotina escolar mais prazerosa.” 

(PROFESSOR F - José Correia) 

“Representa papel muito importante na educação, pois ajuda a 

potencializar o desenvolvimento na aprendizagem e facilita o trabalho 

de professor.” (PROFESSOR G - Juscelino Kubitschek) 

 

“Representa uma ferramenta útil, articulada, mas que o acesso ainda 

não é o desejável.” (PROFESSOR H - José Correia) 

 
Fonte: Oliveira, 2017. 

 

 

Tabela 6. Visão da EJA 

Pergunta 

 
Respostas 

Qual a sua visão da EJA? 

 

“Considero uma necessidade, diante da nossa realidade com tantos 

adultos que não tiveram oportunidade de receber educação 

sistematizada, por um motivo ou outro, no período considerado regular. 

Portanto, é uma oferta ainda com falhas muito graves, como quase toda 

nossa educação publica, longe de ser uma Educação de qualidade.” 

(DIRETOR A - Juscelino Kubitschek) 

 

“Vejo o EJA como um meio de recuperar o ano (série) dos alunos na 

sua faixa etária, que foram prejudicados por falta de progressão ou 

oportunidades de estudos.” (DIRETOR B - José Correia)  

 

“Minha visão da EJA, a EJA no meu modo de ver foi um projeto 

encontrado para tentar recuperar aquele atraso que muitas pessoas não 

tiveram acesso à educação na idade certa, por diversos motivos, por 

questões do trabalho, alguns casaram cedo, por diversos motivos, então 

o EJA vem trazer isso ai, para tentar amenizar alguma coisa, porque a 

gente, na verdade é que não consegue. Não é a mesma coisa que de 

você ter uma educação na idade certa, o EJA é mais para isso, para 

ainda tentar recuperar alguma coisa.” (PROFESSOR A - José Correia) 

 

“Olhe, eu vejo... quando eu fui destinado a vir a trabalhar na EJA, eu 

vim com o pensamento muito positivo, eu vim muito feliz, porque eu 

também sou recém concluinte né... eu me formei a pouco tempo e eu 

fiz um projeto de extensão sobre EJA e a minha monografia foi sobre a 

inclusão escolar e a EJA eu tinha um pensamento que os alunos vinham 

cansados, eram trabalhadores, donas de casas, mas eles vinham com o 

intuito de vir para a escola aprender, eu vejo muito que os alunos eles 

se afastam da sala de aula porque como eles já saem de casa cansados, 

quando você chaga na escola você tem falta de professor, as aulas são 
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tradicionais, não tem nada de inovador, aquilo acaba desmotivando o 

aluno e faz com que a EJA perca aquela atenção que ela deveria ter, 

porque para você trazer, resgatar o aluno, deixar ele mais aconchegado, 

a EJA deveria ter um olhar diferente, os horários poderiam ser 

diferentes, já por causa do público que é alfa, o conteúdo já é diferente 

ótimo, mas os horários não são, o calendário letivo deveria ser um 

pouco mais flexível porque como você vai colocar alunos do EJA para 

vir assistir aula no sábado, os alunos da EJA já estudam no EJA 

estudam a noite  porque trabalham. Quem trabalha de segunda a 

sábado, quando chega no sábado a noite ele não quer vir para a escola, 

ele quer descansar, porque todo mundo que trabalha tem direito a laser 

e o trabalhador que vem para a EJA não é esse trabalhador que trabalha 

em uma empresa sentado com ar condicionado, ele trabalha no sol 

então ele vem para a escola mas no sábado ele quer descansar, porque 

ele trabalha no sábado até a tarde. Então, o Estado ele quer que a gente 

trabalhe de segunda a sexta e dois sábados por mês, então os alunos do 

EJA não vem, então o aluno é prejudicado, quando ele é obrigado a vir 

no sábado ele não vem no sábado, ele deixa de vir na semana, porque 

ele sabe que foi prejudicado naquele dia, então porque eu vou mais, 

então a minha visão hoje é essa que a EJA precisa de mudanças, ou ela 

passa por mudanças ou esse índice que a gente tem da educação, esses 

índices que tem por ai são alarmantes, a tendência deles é só aumentar 

e não diminuir como plano de educação quer.” (PROFESSOR B - José 

Correia) 

 

“A EJA é um meio de inclusão, pois dá possibilidade a quem não teve 

condições de avançar regularmente nos estudos, de voltar à sala de aula 

e a partir dai modificar o seu futuro.” (PROFESSOR C - Juscelino 

Kubitschek) 

 

“Jovens e adultos que buscam compensar tempo perdido.” 

(PROFESSOR D - Juscelino Kubitschek) 

 

“Um direito que todo cidadão tem de concluir seus estudos. A EJA tem 

uma especificidade que permite com que as relações sejam mais 

diretas, próximas e humana.” (PROFESSOR E - José Correia) 

 

“Um pouco difícil, pois nos falta uma política pedagógica que atenda as 

reais necessidades dos educandos e isso nos leva a impedimentos de 

realizar o que se planeja.” (PROFESSOR F - José Correia) 

 

“Para mim é uma experiência bastante motivadora, pois os alunos da 

EJA mostram interesse e compromisso pelas aulas. Por serem de idades 

diversificadas, sendo a maior parte mais adultos, têm melhor 

comportamento, possibilitando um melhor rendimento durante as aulas. 

“(PROFESSOR G - Juscelino Kubitschek) 
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“É uma proposta, mas ainda não atende as expectativas por falhas no 

sistema educacional.” (PROFESSOR G - José Correia) 

 
Fonte: Oliveira, 2017. 

 

 

Tabela 7. Visão da Inclusão digital 

Pergunta 

 
Respostas 

Qual a sua visão da 

Inclusão Digital? 

 

“Na minha visão a inclusão digital devia ser oferecida na escola, em 

todos os níveis de ensino, possibilitando que os educadores busquem 

informações e conhecimento através das redes de computadores.” 

(DIRETOR A - Juscelino Kubitschek)  

 

“Além de considerar importantíssimo, considero urgente. Para isso, 

penso que, necessita-se com certa prioridade investir na capacitação de 

pessoas para atuarem de maneira mais efetiva, principalmente nas 

escolas.” (DIRETOR B - José Correia)  

 

“A inclusão digital hoje é extremamente necessária, que é... nosso dia a 

dia hoje, a nossa vida hoje, para onde a vai, a gente faz, tudo que a 

gente faz, tem a tecnologia no meio, e a gente vê hoje como exemplo, 

um exemplo... a gente vai no sistema bancário hoje e a gente ver ainda 

muitas pessoas, principalmente aquelas mais idosas, sempre pedindo 

auxilio a alguém, porque elas não tiveram acesso a tecnologia, então é 

por isso que eu acho que a inclusão digital é fundamental, para que 

casos simples assim não venham acontecer.” (PROFESSOR A - José 

Correia) 

 

“A minha visão sobre a inclusão digital é bastante pessimista, diante de 

tudo que a gente vive, quem está fora do mundo digital, tá fora de tudo, 

ou você aprende e entra dentro dessa era digital ou você está excluído 

de toda a sociedade, seja trabalhista ou a parte social. Porque tá ai as 

redes sociais da vida, hoje você sai com seus amigos e praticamente 

não conversa ao não ser virtualmente. Se o professor não começar a se 

capacitar para entrar no mundo digital, ele vai ficar para trás, ele vai 

ficar para fora.” (PROFESSOR B - José Correia) 

 

“A inclusão digital possibilita as pessoas uma maior interação com 

esse mundo globalizado em que vivemos, permitindo a participação do 

cidadão de uma forma mais efetiva na sociedade moderna, nesse 

mundo sem fronteiras.” (PROFESSOR C - Juscelino Kubitschek) 

 

“Algo de muito importante para a educação, mas que os governos não 

apreciam.” (PROFESSOR D - Juscelino Kubitschek) 
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“Uma necessidade para que toda pessoa possa dialogar com a 

sociedade atual.” (PROFESSOR E - José Correia) 

 

“O suporte necessário para a utilização pedagógica das (TICs) deixa 

muito a desejar. A inclusão digital resulta em inclusão social, se 

realmente funcionar como deve.” (PROFESSOR F - José Correia) 

 

“O acesso à tecnologia de informação deve ser garantido à todos, pois 

oferece inúmeras facilidades como: transações financeiras via internet, 

compras em lojas virtuais, educação à distância, cursos on-line, 

pesquisas, comunicação com mais facilidade; acesso às informações e 

acontecimentos m tempo real. Dessa forma se ganha mais tempo e 

consequentemente mais qualidade de vida.” (PROFESSOR G – José 

Correia) 

 

“Deve-se efetivar o quanto antes e ser abrangente a toda população, 

principalmente pela questão do acesso múltiplo à informação nas suas 

mais variadas formas.” (PROFESSOR H - Juscelino Kubitschek) 

 
Fonte: Oliveira, 2017. 


